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Hvad stod der i OZ 1959?
For tiden er man i EDRs hovedbestyrelse
optaget af, hvordan vi kan skabe et større og
mere alsidigt OZ. Der synes at være økono
misk mulighed for at udvide bladet, og over
vejelserne gælder, hvordan vi skaffer med
arbejdere til udvidelsen. Vi er klar over, at
udvidelsen skal bruges til konstruktionsstof
og stof for nybegyndere, og kan vi bibeholde
det tekniske stof, vi har i øjeblikket, trædes
ingens rettigheder for nær.
Derimod synes der at være andre felter
indenfor bladets rammer, hvor man måske
kunne spare plads til fordel for tekniken, og
det er i den anledning, ovenstående tavle
blev udarbejdet. Den skulle forsøge på let og
overskuelig måde at illustrere, hvad OZ-pladsen bliver brugt til. Tavlen gør ikke krav på
særlig nøjagtighed, men den viser tilstræk
kelig
tydelig
de
forskellige
stofmængders
sideforbrug.
I det forløbne år har der i OZ været 97
sider rent teknisk stof, suppleret med godt
25 sider brevkasse og 9,5 sider stof fra Aprøven. Herover for står Traffic Department,
som inclusive DX og VHF har disponeret
over 60 sider. Når vi skal tage ligeligt hensyn
til alle medlemsinteresser, må det vel siges,
at forholdet mellem teknik og traffic ikke
kan være anderledes end som her, hvor for
holdet har været godt 2 til 1.
Det er vist en almindelig opfattelse, at tek
niken står i skygge af Traffic Department.
Det gør den altså slet ikke, men enkelte sva
ge numre af OZ kan være skyld i denne op
fattelse. I juni måned havde OZ kun 1½ side
direkte teknisk stof, og kun brevkasse og Alicensopgaver lyste op i det teknisk billede.
Det er klart, at bladets omdømme i en sådan
måned får slagside. I samme måned leverede
2NU 6 sider traffic stof. Det giver overvægt
af traffic stof. Anderledes er forholdet i OZ

november. Her er 14 sider teknisk stof for
uden brevkasse, og da 2NU møder med 7
sider, er balancen i orden. Jeg tror, der er
god grund til at takke 2NU for hans kon
stante og præcise indlæg, og vi andre må
sætte alle kræfter ind på at få flere medar
bejdere til det tekniske stof, så vi også på
dette punkt kan regne med konstant og præ
cis aflevering til bladet.
Man vil af tavlen se, at mange funktioner
indenfor EDR bruger uforholdsmæssig me
gen plads i bladet. Medlemsmøder, der dispo
nerer over 14,2 procent af OZ, kunne vel nok
beskæres til det rent averterende. Derfor
kunne der jo nok blive plads til at takke en
foredragsholder, men det kan jo ikke have
interesse, at en amatør har vundet en lyse
rød brystholder ved en pakkefest. Forud
sigelser, bestyrelsens adresser etc. kan også
godt indskrænkes, uden at der slås af på me
ningen, og mindre skriftstørrelser kan også
bringes i anvendelse til uvæsentlige ting.
Men selvfølgelig skaber vi ikke et bedre
OZ ved lapperier, der skal mere til, og dette
er flere medarbejdere og derigennem mere
konstruktionsstof.
EDRs bestyrelse arbejder i øjeblikket på
en langtidsplan. Vort mål er at få unge kræf
ter til at bygge og konstruere, og det ser ud
til at lykkes.
Der skal bygges efter bestemte retnings
linier, og resultatet sættes ind på OZ-lageret.
Herfra hentes det ned, når det skal i bladet,
og meget af det hentes frem i en måned, hvor
der er ebbe i det tekniske stof.
De nye medarbejderes konstruktioner og
stof for nybegyndere skal fylde bladets ud
videlse og den sparede plads, men kærnen i
OZ skal stadig være det rent tekniske og det
lidt mere videnskabelige. Vore hidtidige med
arbejdere på dette felt skal stadig vide, at de
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Antal sider

er kære gæster i vort blad, og jeg vil bede
også disse for dergs. part at give os en hånd
med.
I løbet af sommeren vil OZs læsere erkende
resultatet af de fælles anstrengelser. Det ta
ger lidt tid at lægge det hele til rette. I mel
lemtiden kunne det være rart, om vore læse
re tænkte lidt over, hvad de nu kunne være
os behjælpelige med. Et godt blad bliver nu
ikke til uden medvirken fra mange sider.
Kom med et bidrag, vær med i arbejdet.
OZ6PA, Poul Andersen.
Årets ARRL-test.
Konditionerne under 1. del af cw-afdelingen i
ARRLs DX-contest var nærmest uhyggeligt dårlige
og har sikkert budt de fleste på skuffelser. Således
skriver OZ1W:
Så er første del af W/VE testen (CW) overstået.
Efter i lang tid at have haft fb W-conds, begyndte
det at blive dårligt dagene før den 20., og testen
gik af under jævnt dårlige forhold, således slet
ingen 28 mc åbning lørdag eftermiddag, og kun
en ganske kort, dårlig åbning søndag.
For
mit
vedkommende
gav
første
halvdel
af
testen godt 400 QSO’s fra 55 distrikter, bedste QSO
må vel siges at være W5CKY på 3,5 mc/s — havde
ham iøvrigt på alle bånd. Nu venter vi så på lidt
medvind til sidste del af testen.
Og det er der flere med OZ1W, der håber på.
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Certificate of Achivements Award,
Southeastern DX Club i Atlanta, Georgia, USA, ud
steder et „Certificate of Achievements" til radio
amatører overalt i verden, der har haft tovejs-for
bindelser med ti af dens medlemmer siden jan. 1958.
Enten fone eller cw eller en kombination af disse
kan godkendes. Der kræves intet QSL-kort. Der
imod skal der sendes en liste over stationerne, der
er kontaktede, angivende tid og dato. Listen sendes
til Ralph Bean. P. O. Box 10821. Station A. Atlanta
10.
Georgia, USA. Der er ingen afgift for amatører
udenfor Amerika.
Følgende stationer er for tiden medlemmer af
klubben:
W4BBR - BEY - BFR - BOC
- BYU - CFD
DXI - EJN - FBH - FID - FIJ
- FZO - HYW JII - KL - KR - KWC - PDP
- SKO - SOV
TFB - TM - TO - WM - YHF - YK
- ZD - W6KQY
/4 - K4AIM - K4HRG - K4LNM - K4TJL - K40QK.
The Boy Scouts International Bureau
der er verdenshovedkvarter for drengespejder-bevægelsen, vil i år for tredie gang arrangere:
Jamboree i luften.
Dette er ikke en contest, men er organiseret spe
cielt for at skabe kontakt mellem spejdere i for
skellige lande gennem luften.
Arrangementet er foreløbig på en eksperimentel
basis. Det vil i år blive arrangeret i week-enden d.
22. og 23. oktober fra midnat til midnat. Vi skal
senere bringe yderligere enkeltheder om dette ar
rangement.

Spoleberegning
Ved OZ4ME.
Hermed en lille ting, som andre muligvis
kan have glæde af. Da jeg selv vikler alle
spoler til mine modtagere, og da der er en
del af vore unge herovre, der jævnligt kom
mer og beder mig hjælpe med udregning af
hf-kredse til modtagere, har det ærgret mig
ret ofte, at jeg hver gang skal til at regne
det samme ud som før (for selvfølgelig kan
man huske alle andre tal, end lige netop
dem, der er brug for). Jeg har derfor lavet

Dimensionering af en hf-kreds til 3,5 MHz:
På 3,5-kurven i fig. 1 er værdierne mellem
de stiplede linier bedst egnede. Til venstre
er de for bredbåndede, og til højre er kreds
godheden for ringe. Vi tager punktet 14 mi
kro-h, hvortil svarer en kapacitet på ca. 145
pf. (Husk at forbindelser til rør o. 1. tit udgør
ekstra 10 pf).
For at få spolen „kvadratisk" regnes spole
diam.- og længde lige store. Til de 3,5 MHz
bruges diam. 15 mm, og på kurven, fig. 2, ses,
at 14 mikro-h. giver 37 vindinger. Altså, til en
resonnanskreds på 3,5 MHz bruges 145 pf og
en spole med diam. og viklingslængde på 15
mm samt 37 vind.
Dim. af en 14 MHzkreds:
På 14 MHz-kurven
(fig. 1) findes bedste
værd. ca. 3,5 mikro-h,
hvilket tilsvarer 36 pf.
Fig. 2 viser, at spolen
vikles på 10 mm rør
med 21-22 vind. lagt
ud over 10 mm.
Jeg håber, det kan
være andre til hjælp,
om ikke andet kan det
då bruges for de yng
ste, indtil erfaring og
„udregningsdygtig
hed"
sætter
dem
i
stand til selv at ordne
paragrafferne.
Fig. 1.

disse to tabeller, som
er meget hurtige at
bruge. Jeg har brugt
samme udregninger til
min nye modtager, og
der har beregningerne
vist sig at holde stik.
Til spoleforme er brugt
forhåndenværende spo
ler af pertinax med
følgende
dimensioner:
20 mm Ø, 15 mm Ø,
10 mm Ø. Det er bil
lige ting, hvilket jo tit
afgør sagen for mange.
Lad os tage et par
eksempler til belysning
af brugen.

jjh

Fig. 2.
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Forudsigelse af brugbare frekvenser
til DX-forbindelser (II)
Om begrebet laveste brugbare frekvens
Af OZ1QM, K. A. Nielsen.
L. Solpletternes indflydelse.
I det foregående har stiltiende været forud
sat, at antallet af solpletter var konstant fra
år til år. Nu er dette jo ikke i overensstem
melse med virkeligheden, og det er da også
en nærliggende tanke, når man ved, at de
reflekterende lags kritiske frekvenser ændrer
sig, at også absorbtionen i den nederste del af
ionosfæren skulle ændre sig. For de reflekte
rende lag gælder der det, at F2-lagets kritiske
frekvenser ændrer sig betydeligt mere end
F1-lagets, som igen ændrer sig mere end E~
lagets, altsammen i løbet af solpletperioden,
og selvfølgelig også under kortere variationer
i antallet af pletter. Ændringerne i D-laget
synes derfor ganske naturligt at måtte være
mindre end i E-laget, og man regner da også,
at absorbtionen kun vokser med 50 procent
fra solpletminimum til -maximum. Det må
være ensbetydende med, at størrelsen SK i
formel 1 i afsnit F stiger med 50 procent, og
da K var en konstant, som man for hver en
kelt forbindelse fandt ved hjælp af absorbtionsindexkortene og nomogrammet i fig. 3,
kan man lade hele variationen ligge i S, ab
sorbtionsfaktoren. Herved bliver det ganske
simpelt, med en vis tilnærmelse, at omregne
et LUHF-skema fra minimum til maximum.
Vi må her helt bort fra, at antallet af solplet
ter kan ændre sig fra dag til dag og fra måned
til måned.
De her viste skemaer over LUHF 1 og 2 er
udregnet for et gennemsnitsantal af solplet
ter. Man kan prøve herudfra at omregne en
enkelt forbindelsesretning til maximum og
minimum for derved at få et indtryk af
LUHF’s variation med antallet af solpletter.
For at tage et af de værste tilfælde kan vi
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vælge VK 70 i marts måned. Ved at erstatte
gennemsnitsLUHF’erne
med
de
frekvenser,
hvis absorbtionsfaktor er 20 procent højere,
får
man
minimums-LUHF’erne,
og
maxLUHF’erne findes ved tilsvarende at finde de
frekvenser, hvis absorbtionsfaktor er 20 pro
cent lavere end gennemsnits-LUHF’ernes. På
nedenstående tegning er vist LUHF l’s va
riation med antallet af solpletter.
K skal forøges med

Af tegningen fremgår det sørgelige faktum,
at der ikke er nogen større variation i LUHF
fra solpletminimum til -maximum. Dette in
debærer det dårlige varsel, at antallet af
brugbare frekvenser vil svinde stærkt ind
med aftagende solpletantal, fordi de højeste
brugbare frekvenser på grund af ændringen
i E- og F-lagene sænkes betydeligt, uden at
LUHF sænkes nævneværdigt.
På den anden side er det heldigt for nær
værende skemaer, at ændringen af LUHF’erne er så lille, idet man udmærket vil kunne
anvende
disse
gennemsnits-LUHF-skemaer
gennem hele solpletperioden, når man ikke
kræver alt for stor nøjagtighed. Vi amatører
har jo den vanskelighed, at vi ikke er i stand
til med større nøjagtighed at udregne den ud
strålede effekt, idet denne i praksis vil af
hænge af antennens placering, af tabene i
transmissionsledninger,
af
senderens
virk
ningsgrad og af antennens retningsvirkning i
diverse retninger. Dette gør selvsagt nøjag
tige beregninger af LUHF vanskeligt. Skema
erne er lavet udfra en ideel dipol, og først
når man ved om sin antenne, at den er nær
ideel, og kan drage dens virkelige gain i be

regningerne, er man i stand til at få helt
nøjagtige LUHF’er. Men de bedste chancer,
de bedste kombinationer af frekvens og tids
punkt, er ens for alle, uanset den udstrålede
effekt. Da de tre kurver i tegningen har sam
me karakteristiske form, vil de absorbtions
mæssigt bedste tidspunkter være konstante
gennem hele solpletperioden.
M. Unormale tilstande i ionosfæren.
Her skal først og fremmest omtales to kede
lige,
unormale
tilstande,
nemlig
RADIO
FADE-OUT (eller Dellinger effekten) og den
ionosfæriske storm. Radio fade-out giver sig
udslag i, at selv kraftige signaler i løbet af
forbløffende kort tid, ofte kun eet minut, for
svinder helt eller delvis. Man tror så umiddel
bart, at modtageren er brændt sammen, men
i virkeligheden er der sket det, at absorbtio
nen i D-laget er blevet så unormalt stor, at
radiobølgerne ikke kan trænge igennem. Fæ
nomenet hænger sammen med pludselige protuberanser på solens overflade, hvori solstof
slynges flere 100.000 km ud i verdensrummet.
Dette forøger den ultraviolette stråling, såle
des at D-laget bliver tættere. Det vil derfor
kun være forbindelser gennem dagslyset, som
ødelægges, medens
natvejsforbindelser ikke
påvirkes. Endvidere vil de lave frekvenser
påvirkes mest, således at man får bedst
mulighed for forbindelse ved at vælge en
højere frekvens, hvis en sådan er mulig, hvor
imod en forøgelse af effekten ingen indflydel
se vil have. Disse fade-outs kan vare fra 10
minutter til en time eller måske mere, og de
er hyppigst ved solpletmaximum.
Den ionosfæriske storm ledsages alminde
ligvis af magnetisk uvejr og af nordlys på
lave breddegrader. Ionosfæriske storme op
træder sjældent så pludseligt som fade-out, og
man er i stand til at forudsige dem nogle
timer forinden. De reflekterende lag bliver
bølgede og uregelmæssige, samtidig med at
ioniseringen aftager og de absorberende nord
lysområder rykker nærmere ækvator. Dette
betyder, at MUF sænkes og LUHF hæves,
hvorved de brugbare frekvenser indskrænkes
på en højst uheldig måde. Der kan også være
glædelige ionosfæriske overraskelser, f. eks.
tilstedeværelsen af sporadiske E-lag. Disse
lag er ikke nemme at forudsige, men de vil
have størst betydning om natten og kan i så
fald hæve MUF, således at de brugbare fre
kvenser udvides. Disse sporadiske lag er med
taget i OZ’s forudsigelser som de nederste tal
i parantes under hver forbindelse.
Endelig er der antallet af solpletter, som
udfra det månedlige gennemsnit kan f. eks.

forøges, således at MUF’erne hæves betyde
ligt mere end LUHF’erne, hvorved de brug
bare frekvenser udvides.
Alle disse unormale tilstande er naturligvis
ikke medregnet i skemaerne, fordi det er
umuligt, men det er da vel endelig også en
charme ekstra med overraskelser.
N. Effektforandringers indflydelse
på LUHF 1.
Det vil være naturligt at forsøge på at få
et overblik over, hvad der sker med LUHF 1,
når man ændrer den udstrålede effekt.
Hvis vi tænker os at ændre den udstrålede
effekt med C db og samtidig ændre sende
frekvensen, således at feltstyrken A på mod
tagestedet forbliver den samme, får vi, idet
vi benytter formel (1), at der inden effekt
forandringen gjaldt, at
A = B-SK. Når effekten er forøget med C,
gælder
A = B + C — S1K, idet vi har forandret fre
kvensen og dermed ændret S til Si.
Ved at trække disse to ligninger fra hin
anden, får man
O = - C + S1K - SK, som nemt omskrives
til

Formel 4 giver mulighed for at beregne den
til Si svarende nye LUHF, som er fremkom
met ved at ændre den udstrålede effekt med
C db, når man kender den gamle LUHF og
dermed S samt K til det pågældende tids
punkt. Man ser, at jo større K er, desmindre

stor, er forholdet ikke videre overskueligt.
I de tilfælde, hvor K er lille og brøken derved
kan andrage en ret stor værdi, er S derimod
stor, således at den nye LUHF, svarende til
Si, ikke bliver meget forskellig fra den op
rindelige.
Dette er meget vagt formuleret, men man
kunne jo prøve at regne ud, hvad der sker
med LUHF i for VK 70, når man ændrer
effekten først med + 15 db og siden med
-r 6 db i forhold til 60 W udstrålet effekt.
+ 15 db vil svare til 300 W input CW klasse
C og et antennegain på ca. 10 db, mens -h 6
db vil svare til et senderinput på 25 W CW
klasse C til en dipol. Man vil hermed have
taget de to praktiske danske yderpunkter i
betragtning. I det følgende vil vi ikke speku
lere over støjen, således at vi af den nye
LUHF blot vil forlange, at den skal give sam
me feltstyrke A på modtagestedet som den

67

gamle. Dette vil passe rimeligt inden for de
små variationer, vi vil foretage i effekten.
Vi vælger det tidspunkt i juni, hvor LUHF
1 for VK 70 er højest. Det er den kl. 6, nem
lig 19mcs. Den tilhørende værdi af K er 13,5.
Fra tabel 1 findes S for 19 mes til 2,6. Af
formel 4 fås da, idet C først er + 15 db,

LUHF 1 er altså ændret fra 19 til 16 mes
for en forøgelse af den udstrålede effekt på
15 db. For en sænkning af effekten på 6 db,
fås

20,5 mes.
Her er LUHF 1 altså forhøjet fra 19 mcs
til 20,5 mcs.
Kl. 20 i juni (for VK 70) er LUHF 1 6 mcs
og K er 0,7. Forøges effekten med 15 db,
bliver Si til 44, hvorved LUHF 1 altså er
sænket fra 6 mes til ca. 4,5 mes. Formindskes
effekten med 6 db, forøges LUHF 1 til lidt
under 8 mes.
For W i juni, for at tage en af de korte
distancer, kan man tilsvarende regne ud, at
en effektforøgelse på 15 db sænker LUHF kl. 16 fra 13 mes til 11 mes, medens en sænk
ning af effekten på 6 db hæver LUHF 1 til
15 mes. Kl. 02 er LUHF 1 4 mes. Her bliver
yderværdierne 3,Log ca. 5 mes.
Det turde fremgå, at LUHF 1 kun sænkes
ganske lidt, når vi ændrer effekten inden for
de i praksis forekommende danske rammer.
Formel 3 bruges til at udregne, hvor mange
db man skal ændre sin udstrålede effekt for
at sende et signal igennem på en given fre
kvens, når LUHF har en eller anden værdi
karakteriseret ved, at man kender K. og S.
Tænker man sig f. eks., at man med 60 W
i juni måned kl. 12 kan sende et læseligt sig
nal igennem til VK på 14 mcs, og det skulle
man jo kunne iflg. LUHF 1-skemaet, så kan
man spørge: Hvor mange gange skal jeg for
øge min udstrålede effekt for at få et signal
igennem på 7 mes, forudsat at de reflekteren
de lag tillader det? Indsættes i formel 3 fås,
idet K er 7,5 og de til 14 og 7 mcs svarende
S’er findes af tabel 1, at
C = 7,5 (17,5 — 4,5) = 97,5 db.
Dette betyder, at mens man på 14 mes kan
klare sig med 60 W udstrålet effekt, så skal
man på 7 mes bruge en udstrålet effekt 97,5
db over 60 W, svarende til ca. 320.000.000.000
W.

Hermed håber jeg, at enhver tvivler nu er
overbevist om vigtigheden af at kende noget
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til LUHF, hvis man skal klare sig med de
ringe effekter, som vi amatører har til rådig
hed. Ja, selv radiofonistationer må i høj grad
spekulere på LUHF, når de tilrettelægger
deres udsendelsers tid og frekvens.
Om LUHF 2 må det siges, at den ændrer sig
noget mere end LUHF 1, men den skal også
kun give et fingerpeg om feltstyrkens varia
tion, så at man kan vælge de tidspunkter, der
giver størst feltstyrke.
O. Sammenligning mellem teori
og virkelighed.
Jeg har foretaget en sammenligning mel
lem de gengivne skemaer over LUHF 1 og 2
på den ene side og min log for 14 mcs, om
fattende hyppige forbindelser til alle de om
talte områder, på den anden side. For en or
dens skyld må det nævnes, at loggen blev til,
før jeg kendte noget til teorien. Jeg har ikke
fundet en eneste uoverensstemmelse mellem
teori og virkelighed, forstået på den måde, at
alle mine forbindelser har ligget inden for de
tidspunkter, hvor LUHF 1 har været lavere
end MUF. Oven i købet har det været sådan,
at 90 procent af forbindelserne har ligget på
de tider, hvor også LUHF 2 har været lavere
end MUF. Dette hænger nok sammen med
dels, at der er megen QRM på 14 mcs, og at
man derfor skal have en vis signalstyrke for
at kunne overdøve de generende stationer,
dels at LUHF’erne på nuværende tidspunkt,
hvor vi har næsten solpletmaximum, ligger
en smule over skemaernes. Forbindelsernes
gruppering omkring de absolut bedste tids
punkter er mest udpræget for de store distan
cer.
Jeg har også sammenlignet andres erfarin
ger på 21 og 28 mcs med skemaerne og der
fundet god overensstemmelse, idet forbindel
serne til de forskellige områder også der
synes at være samlet omkring de bedste tids
punkter.
På 7 og 3,5 mcs er jeg blottet for DX-erfa
ringer, bortset fra W på 7 mcs, som viser
overensstemmelse.
Det blev vist i det foregående, hvordan
LUHF’erne kun ændrede sig lidt gennem sol
pletperioden, men jeg skal ikke nægte, at det
kun kunne være en fordel med ajourførte
skemaer. Det er blot ikke muligt på et rime
ligt antal sider at bringe disse skemaer, og
desuden kan man jo omregne de her gen
givne skemaer til solpletmax- eller minimum,
sådan som det blev vist i afsnit L. Skulle
nogen have lyst til at omregne skemaerne
efter deres egen udstrålede effekt, så er jeg
i besiddelse af de nødvendige værdier af K,
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som ville fylde et stort skema. Jeg vil med
glæde fremsende en afskrift, hvis nogen
skulle være interesseret i en større nøjagtig
hed. Endelig kan jeg henvise til „Elementary
Manuel o. R. P.“, som vil kunne uddybe em
net næsten tilbunds.
P. Forslag til en udvidelse af
forudsigelserne i OZ.
Det blev vist i afsnit K, hvorledes man med
MUF-skemaet i OZ og de her viste skemaer
var i stand til at vælge den bedste kom
bination af frekvens og tidspunkt for hver
enkelt forbindelsesretning, ligesom man med
en vis nøjagtighed kunne forudsige, hvornår
forbindelse var udelukket. Men man var ude
af stand til at afgøre, hvor mange amatør
bånd, der var åbne, når LUHF 1 lå flere
amatørbånd under MUF, fordi vi intet vidste
om E-MUF’en.
Imidlertid vil jeg tillade mig at fremkomme
med flg. forslag:
Hvis OZ9SN, som har mange års erfaring
og kendskab til beregning af MUF, ville have
ekstra ulejlighed med at beregne disse EMUF’er for hver af de nævnte DX-forbindelser, så vil jeg påtage mig at fremsende ajour
førte LUHF-skemaer til 9SN, således at man
kan bygge forudsigelserne for DX-forbindelserne på oplysninger om F-MUF, E-MUF,
LUHF 1 og LUHF 2. Dette under forudsæt
ning af, at OZ’s redaktion finder forslaget
betimeligt.
For Japan i september ville forudsigelserne
f. eks. da bygge på flg. oplysninger, idet jeg
her stadig anfører gennemsnits-LUHF’er og
selv har digtet E-MUF’en:

Af disse forudsætninger beholdes F-MUF’en
og LUHF 2 uændret, medens E-MUF’en og
LUHF 1 sammensættes ved, at man til ethvert
tidspunkt vælger den højeste værdi af de to.
Man får da flg. skema:
Af denne sidste forudsigelse kan man nu
med sikkerhed, normale forhold i ionosfæren
og 60 W udstrålet effekt forudsat, afgøre,
hvilke amatørbånd der til enhver tid er brug
bare, ligesom man kan vælge de bedste tids
punkter og frekvenser. De brugbare amatør
bånd vil ligge mellem MUF og LUHF 1, mens
LUHF 2 stadig vil give et indtryk af feltstyr
kens variation, sådan som tidligere beskrevet.
Det vil absolut ikke være overflødigt i en så
dan forudsigelse at medtage LUHF 2, fordi
LUHF 1 og dermed de bedste tidspunkter kan
være skjult i E-MUF, fordi denne kan være
større end LUHF 1. Allerbedst ville det efter
min mening være, om man i en sådan for
udsigelse fik opgivet de virkelige F-MUF’er
og ikke de til amatørbånd omregnede, idet
man så var i stand til at afgøre, om det nær
mest lavere amatørbånd ligger de 15 % under
MUF, som normalt anses for ønskeligt af
hensyn til en pålidelig reflektion. Men det er
muligt, at der i det nuværende skema, det
ved jeg ikke, allerede er taget dette hensyn,
således at når 14 mcs er opgivet som MUF,
så ved man, at den virkelige MUF ligger
mindst 15 '% over 14 mcs.
Man vil dermed, stadig efter min mening,
være kommet så langt, som man i en generel
forudsigelse af brugbare frekvenser kan kom
me. Vil man endnu længere, må man lave sine
egne LUHF-skemaer, idet man så tager hen
syn til sin egen udstrålede effekt i hver enkelt
retning.
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Parametriske forstærkere (II)
Af OZ7CF.

Lad os, inden vi går igang med at be
tragte de praktiske konstruktioner af parametriske forstærkere, kort genopfriske det
væsentlige om den type forstærkere, som vi
gennemgik i den første artikel.
Energien til en parametrisk forstærker ta
ges ikke som ved rør- og transistorforstær
keren fra en dc-kilde men derimod fra en
hf-generator. Den bygger på det princip, at
en reaktans, hvis størrelse varierer periodisk
med en relativ høj frekvens — pumpefre
kvensen — overfor en lavere frekvens kan
udvise en negativ modstand, når visse betin
gelser er opfyldt.
Den parametriske forstærker af negativkonduktans-typen er en topol; input og out
put kobles til samme svingningskreds og er
altså forbundne med hinanden; man gør
simpelthen det, at man parallelt over mod
tagerens antennebøsninger anbringer en ne
gativ modstand, og på denne måde hæver
signalniveauet.
For at opnå stor båndbredde og lille støj
tal skal koblingen mellem antenne og den
parametriske
forstærkers
signalkreds
være
meget fast, medens en løs modtagerkobling
er at foretrække.

med den til rådighed værende pumpespænding kan tillade.
Hvordan kan man nu udføre opstillingen
i praksis? Naturligvis kunnne man tænke sig
at opbygge kredsene af spoler og kondensa
torer, men denne løsning er ikke god ved de

Fig. 2.

høje frekvenser, hvor det betaler sig at be
nytte parametriske forstærkere. Man kan
nemlig ikke ved de sædvanlige spole-kondensatorkombinationer opnå de store kredsgodheder som kræves. Bedre er det at an
vende kredse opbygget af en eller anden
form for transmissionslinie, f. eks. en koaxialkreds.

Valg af svingningskredse.
Lad os igen i fig. 1 se på diagrammet for
en parametrisk forstærker af negativ kon
duktans-typen.
Fig. 1.

Råder man over tilstrækkelig høj lokal
oscillatorspænding, behøver man ingen af
stemning for pumpefrekvensen, man kan f.
eks. som vist i fig. 2 føre pumpespændingen
ind på en simplere måde.
Koblingskondensatoren C bør naturligvis,
for at lokaloscillatoren ikke skal forstyrre
det øvrige kredsløb, være så lille, som man
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Fig. 3.

Disse kredse har som bekendt den egen
skab, at de kan afstemmes til flere forskel
lige frekvenser, og det var da nærliggende at
forsøge at få en sådan kreds til at afstemme
til både signal- og idlerfrekvens på en gang.
Vi ser i fig. 3 en koaxialkreds, nemlig en
koaxialledning af længde 1 kortsluttet i den
ene ende og med en afstemningskapacitet
over den frie ende.
Vi ved, at en koaxialledning kortsluttet i
den ene ende er induktiv, når læneden er

hvert af disse intervaller vil der være en bøl
gelængde og hermed en frekvens, hvor kon
densatorens og koaxialledningens impedans

er numerisk lige store; disse frekvenser er
altså resonanser for koaxialkredsen.
Hvis vi ønsker en kreds, der afstemmer til
f. eks. 450 MHz svarende til l = 66,7 cm,
må længden altså være lidt mindre end —
cm. Følgende tabel giver nogle resonansfre
kvenser for en resonator med længde 1 i for
bindelse med en kondensator med kapacitet
C.
lem

CpF

f'MHz

fcMHz

f'!MHz

10

2,80

450

2,28

450

1665
1530

> 3000

11
12

1,82

450

1410

2500

2750

Disse værdier er udregnet for en koaxialleder opbygget af messingrør; yderdiameter
af inderleder er 6,4 mm, og indvendig dia
meter af yderleder er 29,5 mm.
Vælges 1 = 10 cm, har det vist sig, at en
lille ændring af C kunne afstemme resona
toren til en hvilken som helst frekvens i 70
cm amatørbåndet.
Er signalfrekvensen fs = 450 MHz, vil
idlerfrekvensen fi altså være f. eks. 1665
MHz, og pumpeoscillatorens frekvens fp er
herved bestemt til 1665 + 450 = 2115 MHz.
Ofte kan det være ønskeligt at variere id
lerfrekvensen nogenlunde uafhængigt af sig
nalfrekvensen; dette kan gøres ved at an
bringe en variabel kapacitet et passende sted

450 MHz.

i resonatoren, nemlig på et sted hvor idlerspændingen har et maximum; se fig. 4.
Ved at forøge Ci kan man sænke idlerfrekvensen, og da Ci er anbragt ret langt nede
mod den kortsluttede ende af kredsen, in
fluerer den ikke nævneværdigt på signalfre
kvensen. Der må dog efterindstilles en smule
på Cs for at efterafstemme til signalfrekven
sen; de to afstemninger er altså ikke helt
uafhængige af hinanden, og man kan godt
få lidt tid til at gå, før man har fået
„puslet" resonanserne på plads.

Den valgte længde på 10 cm gav med disse
to afstemningskapaciteter mulighed for af
stemning på 435 MHz og 1400 MHz. Herved
bliver pumpefrekvensenvaltså 1835 MHz.
Ved nu at lade diodekapaciteten indgå som
en del af kapaciteten i toppen af kredsen, har
man netop opnået de givne betingelser; nem
lig at vekselspændinger med frekvenserne fs
og fi kan eksistere over dioden.

Fig. 5. Parametrisk forstærker.

1400 MHz.
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?ig. 6.

Fig. 7.

Konstruktion.
Fig. 5, 6 og 7 viser en forstærker, som jeg
har konstrueret og foretaget en del eksperi
menter med. Det følgende må ikke anses for
en byggevej ledning, da mange af de benyt
tede dele vil være ret vanskelige at frem
stille for den almindelige amatør. Der har
været foretaget ret grundige målinger, da
konstruktionen nærmest var beregnet til at
eftervise rigtigheden af de teorier, der er ble
vet fremsat vedrørende båndbredde og støj
tal. Der er endnu ikke gjort forsøg på at
opnå de helt lave støj tal; dog må det lavest
opnåede støjtal på, .3,5 dB vel siges at være
ret tilfredsstillende på 435 MHz. Måleresul
taterne viste endvidere, at man med denne
forstærker ret nemt skulle kunne komme
ned i nærheden af 1,2 dB, som er grænse
værdien af støj tallet ved frekvensforholdet

eller patronen fastholdes ved hjælp af skruen
(A).
I mellem låget og den øverste flange er an
bragt en glimmerskive, og de fire skruer er
isoleret med pertinaxskiver og -bøsninger. På
denne måde har man konstrueret en konden
sator, der afbryder kredsløbet jævnstrøms
mæssigt, således at en forspænding kan læg
ges over dioden.
Kredsen kan afstemmes ved hjælp af den
variable kapacitet (N). En lignende afstem
ningspind er anbragt længere nede på kred
sen til afstemning af idlerresonansen. Disse
afstemningspinde skal være meget stabile
mekanisk set og fremstilles f. eks. som et
stempel der glider i et rør, for at give god
kontakt mellem stempel og rør anbringes en
pakning af metalstrømpe. Princippet i kon
struktionen er vist i fig 8.

Figurerne viser opbygningen af forstær
keren; den består som nævnt af en koaxial
kreds. Inderlederen er et messingrør med
diameter 6,4 mm. På enden af inderlederen
er fastloddet en bøsning med hul til diodens
ene trådende (G); dioden kan fastspændes
med en unbrakoskrue.
Yderlederen (H) er ligeledes et messingrør
med indre diameter 29,5 mm (yderdiameter
32 mm). Yderlederen er forsynet med flanger
(C), således at låg og bund (med fastloddet
inderleder) hver kan påskrues med 4 skruer.
I låget findes et hul, hvori bøsningen for
den anden diodeende kan anbringes. Denne
bøsning (F) har samme facon som en af de
kendte patroner til mikrobølgedioder. Skulle
den benyttede diode være af patrontypen,
kan den anbringes direkte i hullet i låget, og
bøsningen på enden af inderlederen kan ud
skiftes med en fjederanordning. Bøsningen

Input- og outputsløjferne er anbragt i
samme højde som idlerafstemningen; på dette
sted har idlerstrømmen nemlig minimum, og
man opnår at koble meget løst til idlerkred-
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sen. Sløjferne er anbragt på nogle drejelige
N-konnektorer, således at sløjfernes plan kan
drejes mellem stillingerne vinkelret på og
parallelt med koaxialkredsens akse, på denne
måde kan koblingsgraden bekvemt varieres.
Det viste sig, at antennesløjfen måtte gøres
betydeligt større end vist på figuren, og til
amatørformål, hvor det blot gælder om at op
nå så kraftig antennekobling som muligt, kan
sløjferne med fordel anbringes på alminde
lige koaxialbøsninger; men husk at den me
kaniske stabilitet er af stor vigtighed; an
tenne- og modtagerkabel skal være omhyg
geligt fastgjort til koaxialstikkene, og disse
må grundigt fastspændes i bøsningerne. Mod
tagersløjfen kan udføres i størrelsen 6X6
mm, medens antennesløjfen kan laves bety
deligt større, f. eks. en aflang sløjfe 6X40
mm anbragt parallelt med koaxialkredsens
akse og symmetrisk om koaxialbøsningens
centrum. Sløjfer og idler af stemning er place
ret 5 cm fra bunden af resonatoren, d. v. s. i
et spændingsmaksimum og et strømminimum
for en idlerfrekvens omkring 1500 MHz.
Pumpesignalet føres ind i toppen af reso
natoren ved hjælp af en forskydelig kapaci
tiv probe; dette er af stor behagelighed, da
man på denne måde nemt kan ændre pum
pespændingen. Dog kan man også benytte en
ikke-variabel tilkobling og i stedet regulere
udgangssignalet fra oscillatoren, men husk
at så høj oscillatorvekselspænding og så lille
tilkobling til kredsen som muligt er af det
gode; man opnår nemlig herved at ødelægge
signalkredsens ubelastede Q mindst muligt,
hvorved antennekoblingn med en given sløj
festørrelse bliver stor. En kapacitiv pumpe
tilkobling kan sikkert, hvis den ikke skal
være variabel, laves ved simpelthen at lade
inderlederen på en koaxialbøsning stikke lidt
ind i resonatoren; eventuelt kan man pålodde en lille plade, således at kapaciteten til
inderlederen bliver stor nok.
Jeg håber, at denne lille beskrivelse har
givet ideer til en konstruktion af en parametrisk forstærker. Kredsen kan med ligeså
godt resultat udføres som en firkantet kob
ber- eler messingkasse hvori inderlederen an
bringes. Denne konstruktionsmåde er jo me
get benyttet af amatører, da det mekaniske
arbejde bliver ganske simpelt. Er kassen for
synet med aftageligt låg, kan man nemt mon
tere de forskellige sløjfer, diode o. s. v.
Den her beskrevne forstærker benytter en
speciel diode af Hughes fabrikat, type 2447.
Det er en diode med meget små tab ved høje
frekvenser specielt konstrueret til parametriske forstærkere.

Indstilling.
Indstilling af en parametrisk forstærker er
ikke altid nogen let sag men udføres bedst
på følgende måde.
Antenne, modtager og pumpe (med afbrudt
anodespænding) tilsluttes, og diodeforspændingen indstilles til 1—2 volt i spærreretnin
gen (fra potentiometer over lille batteri), det
vil være klogt at indskyde en stor modstand
og et jævnstrømsinstrument i serie med for
spændingen for at undgå at brænde den kost
bare diode af. Med en svag oscillator anbragt
i nærheden af antennen (pas på den store
sender der nemt kan ødelægge dioden) af
stemmes koaxialkredsen til signalfrekvensen
f. eks. ved hjælp af modtagerens S-meter. Nu
startes pumpeoscillatoren, og dennes fre
kvensafstemning drejes igennem. Ved en be
stemt frekvens skulle der gerne ske det, at
S-metret viser en stigning af signalet, der
kommer ind på modtageren. Pumpekoblingen
eller pumpespændingen øges nu, hvis for
stærkningen ikke er stor nok. Ved tilstræk
kelig pumpespænding vil forstærkeren gå i
sving.
Det vil måske vise sig, at der ikke kan
opnås særlig stor forstærkning, før forstær
keren går i sving, eller at støjniveauet ved
opregulering af pumpespændingen pludselig
stiger voldsomt. Dette skyldes, at forstærke
ren går i sving på en af pumpeoscillatorens
subharmoniske. Vi må altså undgå, at pumpe
og hermed idlerfrekvensen ligger nær en
harmonisk af signalfrekvensen. Med andre
ord, ved en signalfrekvens på 450 MHz er en
idlerfrekvens og pumpefrekvens på f. eks.
henholdsvis 1350 og 1800 MHz uheldig. Skul
le man tilfældigvis have ramt sådanne fre
kvensforhold,
må
idlerkredsens
afstemning
ændres, og en ny passende pumpefrekvens
findes.
Sandsynligvis må der eksperimenteres en
del med sløjfestørrelser og pumpetilkobling,
før et gunstigt resultat er opnået.
Valg af oscillatorer.
Det er unægteligt nogle høje frekvenser,
der arbejdes med i de til parametriske for
stærkere
hørende
pumpeoscillatorer;
især
hvis der er tale om en 435 MHz-forstærker.
På den anden side er der ingen tvivl om, at
amatører, der allerede er fortrolige med at
konstruere svingningskredse til 70 cm-båndet, også let vil kunne konstruere oscillatorer
med frekvenser op til ca. 3000 MHz. Jeg vil
i det følgende give en lille oversigt over
nogle rør- og svingningskredstyper der kun
ne tænkes anvendt til VHF- og mikrobølge
oscillatorer.
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Hvis man ønsker at kontruere en forstær
ker til 144 MHz med et støjtal på f. eks. 1
dB = 1.25, ses det af de formler, der blev
givet i forrige artikel, at forholdet mellem
signal- og idlerfrekvens skal være mindre
end 0,25; d. v. s. fj > 576 MHz og hermed fp
> 720 MHz. Vi kunne altså tænke os at be
nytte en oscillator med frekvensen 700—1000
MHz. Den nødvendige pumpeeffekt er af
størrelsesordenen 10 til nogle få hundrede
milliwått, og frekvensen behøver ikke ved
den hér omtalte forstærker at være særlig
stabil, så det skulle være en forholdsvis nem
sag at konstruere en sådan oscillator. Et vel
egnet rør vil være EC81. Svingningskredsen
kan være en butterflykreds, som har den for
del, at den kan bestryge et relativt stort fre
kvensområde; dette letter i høj grad indstil
lingen af forstærkeren. Af andre velegnede
svingningskredse kan nævnes koaxialkredse
eller lecherkredse.
En pumpeoscillator til en 435 MHz forstær
ker kan passende arbejde fra 2000—3000 MHz,
og egnede rør vil være EC55 og de noget
dyrere EC56 og EC57, endvidere de ameri
kanske 703A og 2C40. De allerede nævnte
svingningskredse vil alle være anvendelige;
dog vil nogle af disse trioder bedst kunne an
bringes i koaxialkredse. Går vi over de 3000
MHz, kan vi begynde at tænke på refleksklystronerne; imidlertid er 10 cm-klystronerne såvidt vides endnu en temmelig kostbar
affære, men man kan ikke nægte, at det er en
nem løsning på pumpeproplemet. Af 10 cmklystronerne kan nævnes 2K41.
Det efterfølgende modtag er sy stem.
Den modtager, der følger efter den parame
triske forstærker, bør være af så god kvalitet
som mulig støjmæssigt set. Det har vist sig,
at det ikke kan betale sig at forbedre en
meget støjende modtager ved hjælp af en
parametrisk
forstærker.
Der
ville
nemlig
kræves en så stor forstærkning, at indstillin
gen ville blive meget kritisk og båndbredden
meget lille.
Formlen, der giver det resulterende støj tal
for et modtagersystem, er som bekendt

hvor F1 og F2 er henholdsvis første og andet
trins støjtal, og G1 er effektforstærkningen i
første trin. Denne formel gælder dog ikke
nøjagtigt for den parametriske forstærker, da
indgang og udgang er forbundne; forholdene
vil i almindelighed være noget gunstigere.
Imidlertid kan vi med god tilnærmelse sige,
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at det resulterende støj tal for et modtager
system, hvor det andet trin er meget støjende,
er

Tænker man sig f. eks. en parametrisk for
stærker med støjtal F1 = 0,5 db = 1,12 og
forstærkning G1 = 10 db = 10 gange efter
fulgt af en modtager med støjtal 20 db = 100,
11,12 = 10,5 db; d. v. s. et ret højt støjtal.
Tænker man sig derimod en efterfølgende
modtager med støjtal F2 = 3,5 db = 2,24, fås

kan siges, at skal de helt små støjtal opnås,
skal den efterfølgende modtagers støjtal være
mindre end ca. 8—10 db, hvilket skulle kunne
opnås, hvis det første trin er en krystalmixer.
Bedre er det naturligvis at benytte en støj
svag cascode-forstærker efter den parametri
ske forstærker. Hvad der derimod ikke kan
anbefales, er den jordede gitterforstærker.
Her er der nemlig en vis kobling mellem
indgangs- og udgangskreds, således at den
jordede gitterforstærkers støjtal er meget af
hængigt af hvilken impedans, der kobles på
indgangsklemmerne, og da udgangsimpedan
sen af den parametriske forstærker kan an
tage højst usædvanlige værdier (kan endog
være negativ), kan man nemt forestille sig,
at den jordede gitterforstærkers støjtal kan
blive meget stort under de givne omstændig
heder. Nu vil en VHF-amatør jo nok sige, at
f. eks. cascode-forstærkerens støjtal er yderst
afhængigt af, hvilken antenneimpedans der
benyttes set fra rørets gitter eller med andre
ord, hvor hårdt man tilkobler antennen. Dette
skyldes dog, at man i dette tilfælde kun har
en given effekt til rådighed fra antennen,
medens man ved selv en meget løs kobling
mellem den parametriske forstærker og cascodetrin let kan opnå en ønsket signaleffekt
på cascodens indgang ved blot at gøre den
parametriske forstærkers indre forstærkning
tilstrækkelig stor. Det her nævnte forhold
betyder netop at formlen for totalstøj tallet

ikke kan benyttes ved den parametriske for
stærker, når der arbejdes med små støjtal.
At jordede gittertrin skulle være mindre
velegnede i forbindelse med parametriske
forstærkere end andre HF-forstærkere, be
kræftes af adskillige forsøg med bl. a.
OZ1PL’s 70 cm-forstærker, der netop var ud-

ført som jordet gittertrin. Der opnåedes med
denne forstærker i forbindelse med den parametriske forstærker et støjtal på ca. 6,5 db,
skønt det jordede gittertrin under normale
forhold havde et støjtal på under 10 db. Til
sammenligning kan nævnes, at en krystalmixer med støjtal 14 db med den parametriske forstærker gav et totalstøjtal på 3,5 db i
meget nøje overensstemmelse med det udfra
teorien forudbestemte støjtal.
Anvendes en mixer umiddelbart efter den
parametriske forstærker, kan det anbefales
at indskyde en god svingningskreds afstemt
til signalfrekvensen eller et lavpasfilter imel
lem forstærker og mixer, således at signalet
fra pumpeoscillatoren ikke trænger ind i
mixeren og sammen med blanderoscillatorens
harmoniske danner uønskede signaler.
Resultater opnåede med
parametriske forstærkere.
De resultater, der hidtil er blevet opnået,
har været yderst lovende. Der er allerede
nævnt forbindelsen på 220 MHz mellem
KH6UK og W6NLZ. Fig. 9 viser General
Electric’s udførelse af en parametrisk for
stærker. Pumpesignalet føres ind i bunden;

af bølgelederens dimensioner kunne det se
ud som om, pumpefrekvensen var 10000 MHz.
Signalfrekvensen er 900 MHz. Det kan næv
nes, at det var med denne forstærker i for
bindelse med en 18-fods parabolantenne, at
man var i stand til at følge den amerikanske
solraket Pioneer IV mere end 750.000 km ud
i rummet, medens dens radiosenders output
var mindre end 0,2 Watt. Det er en impone
rende følsomhed for et modtagersystem, når
man tænker sig en effekt på 0,2 Watt fordelt
over en kugleskal med en diameter på halv
anden million km; det svarer til at man skul
le kunne se et stearinlys anbragt adskillige
gange så langt ude i rummet som månen.
Amatøreksperimenter med
parametriske forstærkere.
Skulle der være amatører, der kunne tænke
sig at bygge og eksperimentere med parame
triske forstærkere, kan det anbefales at be
gynde med en forstærker til 144 MHz; dels er
forstærkere til denne forholdsvis lave fre
kvens ikke så vanskelige at arbejde med, og
dels skal der ikke benyttes kostbare kompo
nenter. Se den udmærkede artikelserie i QST
dec. 1958 — marts 1959, den der beskrevne
konstruktion er nemt lavet og er yderst vel
egnet til eksperimenter.
For de, der ville sætte sig yderligere ind i
den teoretiske side af sagen, kan anbefales en
artikel i Journal of Applied Physics, sept.
1958 skrevet af H. Heffner og G. Wade: Gain,
bandwith and noise characteristics of the
variable-parameter amplifier.
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Nr. 143. Jeg har lavet mig en endepunktsfødet Zepp. Toppens Længde er 41,7 m og
600 Ohms feederen er 20,6 m. Tilkoblingen
foretages med det i Fig. 143 a viste Afstem
ningsled, hvor Cl og C2 hver bestaar af en
RKN 3 X 190 PF med alle Sektioner i paral
lel, og C3 er 2 X 190 pF med begge Sektioner

paa, og vilde gerne høre nærmere, naar jeg
havde fundet den „rigtige" Koblingsmaade.
Spørgsmaalet er altsaa: hvor stor skal LI
være, kan det passe med 3 Vindinger til 80
m og Serieafstemning, og kan det passe med
2 Vindinger paa L2 og L3, og skal dette æn
dres, naar man gaar fra Serieafstemning til
Parallelafstemning, som vist i Fig. 143 c?

Fig. 143c.
Fig. 143a.

i parallel. Det var Meningen at benytte Led
det saaledes: Til 80 m drejes C3 helt ud, og
Cl og C2 afstemmes samtidig til samme Ka
pacitet, og paa 40-20 og 10 m drejes Cl og C2
begge til maximal Kapacitet, og Afstemnin
gen foretages med C3.
Dette skulle vist være i Orden, men nu
kommer Vanskelighederne. Hvor stor skal LI
samt Linkspolerne L2 og L3 være. I Haandbogen staar der intet om en saadan Spoles
Størrelse, og da jeg ved, at der er flere Ama
tører, der ikke kan faa Zepp’en til at trække,
tror jeg, der mangler lidt Besked i „OZ“ om
dette Punkt.

Jeg prøvede først at lave L1 af samme
Størrelse som PA-Spolen, og lave L2 og L3
(Fig. 143 b) paa hver 3 Vindinger, men den
gik ikke. I min Nød udelod jeg saa L1 og L2,
og benyttede L3 som L1 og saa kørte alt fb,
men de Amatører, jeg talte med, mente ikke,
det var den rigtige Maade at koble Antennen
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Svar. Af Pladshensyn har jeg forkortet dit
Spørgsmaal kraftigt, og reduceret Tegninger
ne til det mindst mulige, men haaber jeg har
faaet det væsentligste med.
Det er desværre umuligt at Opgive bestem
te Viklingstal, naar man ikke kender Vikle
diameter og Stigning, men efter det du iøvrigt skriver i Brevet, ser det ikke ud til, at
der er ramt helt ved Siden af. Der er prin
cipielt ikke noget i Vejen for at benytte Kob
lingsspolen til PA-Kredsen som den serieaf
stemte Spole til Fødning af feederen i et lavimpedanset Punkt. Fordelen ved at linkkoble
til en speciel Antenneafstemningskreds ligger
navnlig i, at der derved indskydes en ekstra
Stopper for Udstraaling af højere harmoniske.
Den korrekte Fremgangsmaade ved Dimen
sioneringen af L2 og L3 bestaar i at beregne
deres Selvinduktion saaledes, at deres Induk
tans ved den paagældende Frekvens er lig
Kabelimpedansen, men dette er dog normalt
af ringe Betydning ved de lave Frekvenser,
hvorimod det kan spille en stor Rolle paa de
høje, specielt hvis Kabellængden ikke er ube
tydelig i Forhold til Bølgelængden. Endvidere
bør Koblingen kunne varieres, hvilket ikke er
vist i Tegningerne.
L1 skal helst have en saadan Størrelse, at
dens Induktans ved den paagældende Fre
kvens er ca. 75 Ohm, hvor der anvendes
Serieafstemning, og ca. 3—4 kOhm hvor der
anvendes Parallelafstemning, men naar man
blot rammer nogenlunde i Nærheden af disse
Værdier, skulde der ikke blive Vanskelighe
der med at faa Antennen til at trække.

Jeg haaber, du kan klare dig med det her
oplyste, ellers skriv venligst igen.
Nr. 144. Jeg er i Færd med at bygge mig en
ny TX, hvortil jeg har taget lidt fra forskel
lige Diagrammer ,som har været i ,,OZ“.
Oscillatoren er Clapp-Franklinén fra 54,
Nr. 4, Side 90. Denne efterfølges af Fasemodulator, Buffer og Dobler fra 58, Nr. 11, Side
245, der fortsætter i Excitéren fra 58, Nr. 12,
Side 265. Til Driver- og PA-Trin har jeg be
nyttet Diagrammet Fig. 84 i 58, Nr. 12, Side
274, med 6146 som Driver og QB 3/300 som
PA. Udgangen er et Collins-Led og Antennen
er fødet med 70 Ohm twin-lead.
Kunde du hjælpe mig med et Forslag til
Nøgling? Jeg ville gerne kunne køre BK med
Nøgling i Oscillatoren og et senere Trin (Differentialnøgling). Kan den i 54, Nr. 4, Side 90
benyttede Nøglemetode benyttes her, med
Nøgling i Oscillator og Driver? N. B. Jeg har
ikke fast negativ Forspænding til Driverens
Gitter, bortset fra Katodekomplekset.
Desværre arbejder Senderen ikke som ven
tet. Exciteren giver næsten ingen Styring til
Driveren, og denne er ustabil og gaar i Selv
sving, naar Gitter- og Anodekreds afstemmes
til samme Frekvens. Vil du hjælpe mig med
et andet Diagram til Driver og PA, og hvad
kan der ellers gøres?
Desuden vilde jeg gerne kunne benytte
samme Antenne til saavel Sender som Mod
tager uden Omskiftning. Hvordan kan det
lettest gøres?
Svar. Ustabilitet i et Drivertrin med en
Tetrode, der arbejder som Retforstærker, er
desværre ikke nogen sjælden Foreteelse, og
da det maa befrygtes, at det samme ville
blive Tilfældet med PA-Trinet, naar dette
engang skulde startes, har jeg efter Ønske
tegnet et Diagram (Fig. 144), hvori Driver
trinet kan stabiliseres med NI og PA-Trinet
med N2. NI kan passende være 30 pF max. og
N2 10 pF og skal naturligvis have en saadan
Pladeafstand, at de kan holde for henholdsvis
1,5 og 3 Gange Anodespændingen for det paa
gældende Rør.

Gitterkredsen er tegnet som i det medsend
te Diagram, men er det smaat med Styreef
fekten, kan det anbefales at udelade C6 (100
pF) og RI (10—30 kOhm) og indskyde 2—3
nF mellem L2’s kolde Ende og C2, og for
binde L2’s kolde Ende til - Cl. Af samme
Grund har jeg udeladt Katodekomplekset for
Driveren. Du skriver ganske vist, at du ikke
har negativ Spænding til Driveren, men da
det af dit Diagram fremgik, at du havde en
negativ Spænding til PA’en paa 150 Volt, maa
det vel nok kunne lade sig gøre at tage noget
fra denne, saavel til Driveren som til Bloke
ringen.
Til Diagrammet benyttes fig. Værdier: C3
100 pF, C4 200 pF (eventuelt 100 pF variabel
+ 100 fast for 3,5 MHz).
L3 16 Vindinger paa 20 mm Ø, 25 mm lang
med Udtag 3 og 6 Vindinger fra Anodeenden.
L4 40 Vindinger paa 30 mm Ø, 65 mm lang
med Udtag paa Midten. L5 4 Vindinger af en
Kobberstrimmel 5 mm bred, viklet paa en
Dorn paa 20 mm Ø til Længde 65 mm. Dornen
fjernes efter Viklingen, og Spolen monteres
fritbærende. L6 udføres ligeledes fritbærende
med Diameter 65 mm og faar 6 + 3½ Vin
ding 2 mm Traad, Viklingslængde ca. 32 mm,
og i Fortsættelse heraf 3 + 13/4 Vinding af
3.5 Traad, Viklingslængde ca. 42 mm. Dr 1
og 4 kan være 1 mH, Dr 2 700 μH, medens Dr
3 helst skal være en speciel Drossel til dette
Formaal, eller eventuelt blot en Cylinderspole
15—20 mm Ø og 80—100 mm lang, idet man
undersøger, at den ikke viser Serieresonans
paa nogle af de Frekvenser, paa hvilken den
skal benyttes.
C8 300 pF, C9 100 pF, C7-10-11-12 a 1000
pF med en Gennemslagsspænding svarende
til Driftsspændingerne med fornøden Sikker
hedsmargin. PI er en 27 Ohm Parasitstopper,
og P2 en ca. 30 Ohm 2 Watt med 3 Vindinger
1.5 mm udenpaa Modstanden. Afkoblingskon
densatorerne over PA’s Glødetraad kan være
10 nF og Modstandene ca. 25 Ohm hver.
R2 kan være et 20 kOhm traadviklet Po
tentiometer, og der kan eventuelt indskydes
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en 5—10 kOhm Modstand mellem -j- Bl og
dette, hvis Skærmgitterspændingen ikke skal
kunne reguleres helt op til samme Værdi som
Anodespændingen. Den benyttes til at ind
stille Styringen til PA-Røret og kan eventuelt
erstattes af en Omskifter med paamonterede
Modstande, der kan regulere Spændingen
trinvis, hvis et Potentiometer, der kan taale
Belastningen, ikke kan skaffes.
Med Hensyn til Nøglingen skulde der intet
være i Vejen for at benytte den paatænkte,
idet jeg som før bemærket mener, at den nød
vendige negative Spænding kan tages fra
Ensretteren til PA Gitter. Ellers kan jeg foreslaa at prøve den under Fig. 4 i OZ 1960, Nr.
1, Pg. 11, omtalte Metode, idet jeg samtidig
gør opmærksom paa, at Figurerne 4 og 5 er
ombyttet. Den rigtige Figur 4 staar altsaa paa
Side 12 og er mrkt. Fig. 5.
Desværre har jeg ikke andet Raad mod den
for ringe Styring til Driveren end at sætte
nogle større Rør i Exciteren, hvis Anode
spændingen ikke kan forhøjes. Jeg maa til
føje, at jeg af Erfaring altid stiller mig skep
tisk overfor Muligheden af, at faa Styreeffekt
nok fra smaa Rør i en bredbaands Exciter, og
derfor foretrækker hellere at anvende noget
større Rør, der jo om fornødent kan køres
smaat. Jeg kan maaske tillade mig at tilføje,
at en Konstruktion jeg har udført efter disse
Linier findes i den nye Haandbog, der vel nok
foreligger færdigffykt inden saa længe.
Svaret paa dit sidste Spørgsmaal vil du
kunne finde andetsteds i Bladet i min Artikel
om elektroniske Omskiftere.
Nr. 145. Hvorledes blokerer man lettest en
Klasse B Modulator i Sendepauserne, naar
jeg helst ikke vil bryde Anodespændingen
(500 V).
Modulatoren er beskrevet i OZ Jan. 1953, blot
med den Forskel, at Forrørene og Skærmgit
rene forsynes fra separat Strømforsyning.
Kan man eventuelt nøjes med at bryde
denne Spænding, eller er det bedre at lægge
et af Gitrene paa Forrørene til Stel, eller er
der eventuelt andre Muligheder?
Tak for Raadet vedrørende mit Spørgsmaal
om Skærmgitrenes Strømforsyning. Jeg har
lavet
den
spændingsstabiliserede
Udførelse
Fig. 132 b med 807 — 6SK7 — 7475, og den
virker fint bortset fra, at Spændingen ikke
kan blive lavere end 180 Volt. Jeg har ekspe
rimenteret med forskellige Modstandskæder,
men det kan aabenbart ikke lade sig gøre?
Svar. Idet jeg gaar ud fra, at Formaalet er
at forhindre Opstaaelsen af høje Udgangs
spændinger over Udgangstrafoen, naar denne
ikke er belastet, og Mikrofonen paavirkes af
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Højttaleren til Modtageren, er den først foreslaaede Metode udmærket. Selv nøjes jeg med
at bryde Anodespændingen til første Rør i
Modulatoren, men denne Metode er naturlig
vis endnu mere effektiv.
Med
Hensyn
til
Spændingsstabilisatoren
kan man naturligvis ikke komme ned under
en Spænding, der er lig Summen af Spæn
dingsfaldet over Referencerøret og Kontrol
røret. Der kan altsaa vindes lidt ved at ud
skifte 7475 med 4687, der jo ogsaa kan taale
en højere Gennemgangsstrøm, og eventuelt
ved at triodeforbinde V2 og formindske Mod
standene i den øverste Ende af Kæden, saaledes at Styregitterets Spænding i Forhold
til Anoden er næsten Nul ved laveste Belast
ning. løvrigt skulde vel de 180 Volt være til
strækkeligt lidt, men ellers kan du jo prøve
de her foreslaaede Ændringer.
Angaaende dit ikke medtagne Spørgsmaal
angaaende Trafoerne er jeg i færd med at
opspore Dataene, men hvis det ikke lykkes,
skal jeg tage dem med næste Gang.
Nr. 146. Jeg vil bede dig se paa Formel 4
paa Side 74 i Aargang 53 og eventuelt rette, .
hvis der er en Fejl. Det har ikke været mig
muligt at faa samme Resultat som 7T. Naar
jeg indsætter Tallene fra Eksemplet og regner
Opgaven ud, faar jeg et Tal under Nul og
ikke som 7 T 14,26 uH.
Hvis Formel 4 er rigtig, vil jeg gerne se
en Udregning af Tallene, da Misforstaaelsen
saa maa ligge i en forkert Fremgangsmaade.
Svar. Formlen er bortset fra en noget uhel
dig Typografi rigtig nok, og jeg kan ikke helt
se, hvorledes du er kommet til de Tal, du har
indsat i det medsendte Eksempel, men mener
dog, at det ser ud til, at du har forvekslet
Plustegn med Gangetegn.
Til Forklaring af Udregningen er det prak
tisk at indføre nogle Regnestørrelser, der ogsaa
skulle lette Sætningen af Formlen, saa denne
kommer til at staa rigtigt. Med Benyttelse af
de oprindelige Definitioner sætter vi da:
f1Xf2=a.
f1+f2=b.
fm
=m.
F1+F2=c
F2 = d. L1=L og endelig f 1 = f .
Formel 4 kan da omskrives til:

Udregningen begyndes bedst med at bereg
ne de tre Led i Nævneren paa den sidste Brøk,
og derefter lægge dem sammen. Med det an
førte Eksempel faas da:

Nem og billig 2 meter converter spec. for begyndere
Af OZ6RL.
Da jeg i sin tid ville igang på 2 m, var jeg
meget skeptisk over at kaste mig ud i en dyr
2 m modtgaer, der kun kunne anvendes til
dette ene bånd. Da jeg yderligere havde en
dejlig kortbølgemodtager stående (BC 348),
tænkte jeg som så, at der måtte kunne laves
en lille og nem converter til det lokaltrafik,
som jeg dengang kun mente, den kunne bru
ges til. Men jeg blev hurtigt klogere, da jeg
opdagede, hvor meget mere effektiv den
egentlig var, og da den var billig at bygge og
nem at få til at fungere, ville jeg mene, at

2X8 pF), og går direkte til styregitrene i HF
røret (6J6). Dette er, som bekendt en triode,
og skal, som følge deraf, stabiliseres, fordi
anodekredsen kører på samme freq. som git
terkredsen. Dette er vist i diagrammet med
2 stk. koncentriske trimmere (Philips 3—30
pF) C2 og Cs. Denne kapacitet er dog alt for
stor, men det er nemt klaret ved at save statorringene af, hvorved den nødvendige kapa
citet er opnået. Anodekredsen består af spolen
L3 og en 2X8 pF butterflykondensator C4.
Her bliver oscillatorsignalet tilført gennem

L1: 1 vinding 12ø - 1ø Cul.
L2: 4 vinding 12ø - 1,5ø
CuAg; 23 mm lang; 2X20 mm
spoleender. Midtpunkt.
L3: 5 vinding 8ø - l,5ø Cu;
13 mm lang; 2X8 mm spole
ender. Midtpunkt.
L4: 1 vinding, viklet uden på
L3’s midte, l,5ø Cul.
L5 og L6: Se tekst.
L7: 1 vinding, viklet uden på
L8 i den „kolde ende",
1,5ø Cul.
L8: 4 vinding, 13ø - 1,5ø Cu,
16 mm lang; 2X6 mm spole
ender.
L9: 6 vinding på en kera
misk 4 ribbeform; viklelæng
den er 21,5 mm ~ hele spole
formens længde, diameter =
17ø; tråd - 0,5ø
Cul; Midtpunkt.

der nok skulle være nogle af begynderne evt.
nogle af C-amatørerne, der kunne have glæde
af denne converter.
Til sagen. Følger vi signalet, som kommer
ind ved coaxbøsset J1, gennem converteren,
kommer vi først til linken L1, der er induk
tivt koblet til gitterspolen L2. Denne er afsemt med en butterflykondensator C1 (Prahn

Jeg haaber Forklaringen er fyldestgørende
til Forstaaelse af Beregningsmetoden.
Svar paa Spørgsmaal, som jeg paa Grund
af den korte Maaned ikke har kunnet naa at
faa med denne Gang, vil fremkomme i April
Nummeret. Nye Spørgsmaal bedes indsendt
senest 25. Marts, helst før, til den sædvanlige
Adresse. Husk Medlemsnummer.
73 de OZ2KP.

linken L4. Herom senere. Antennesignal og
oscillatorsignal bliver blandet i det næste rør,
som også er en 6J6. Ved første øjekast ser
måske opbygningen lidt mærkelig ud, men
røret kører i såkaldt push-push. (Sagt med
andre ord; gitrene i push-pull opstilling og
anoderne er koblet parallel). I anoden tages
MF-signalet ud. MF, i denne opstilling, ligger
på 21 mc/s eller rettere lige under båndgræn
sen. Dette var jeg nødt til p. g. af -4RT’s kraf
tige signaler, når han kørte omkring 21000
kc/s. (-4RT’s QTH ligger ca. 100 m fra min).
I begyndelsen havde jeg noget besvær med at
få HF-delen stabil, men det blev klaret ved at
lægge gitterspolens og anodespolens akser
vinkelret på hinanden. I denne konstruktion
er gitterspolens akse vertical og anodespolens
akse horisontal, fordi det gav den mest hen
sigtsmæssige montering.
MF-trafoen er lavet af en Prahn 10,7 MFtrafo. Denne blev ændret efter følgende op
skrift: den keramiske kondensator over ano
despolen blev pillet ud, og gitterspolen blev
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brualt fjernet og erstattet med en link på 3
vindinger. I stedet for fjernede kondensator
ligger der udvendigt en koncentrisk trimmer
(Cs) over spolen til justering af denne til 21
mc/s. Grunden til, at 10,7 mc/s ikke blev
/oo

De resultater, jeg har haft med denne con
verter, en 5 el. beam og en QQE 03/12 i PA,
er der måske ikke noget at råbe hurra for,
dog, det har givet mig OZCCA-VHF, 100 for
skellige danske og udenlandske hams. Bedste
DX-QSO
er
ON4BZ,
en distance på ca 650
km. Det bedste, converteren har ydet, er
nok GM2FHH og SP5
PRG, begge en afstand
på ca. 800 km, så no
gen lokal QSO conver
ter er det vel næppe.
Frisk mod, få gang i
boremaskinen og lod
dekolben og lad os
høre nogle nye på 144
mc/s inden ret længe.

Fastspændingshuller.
rørsokler

er

ikke

da
disse
er
efter fabrikatet.

bibeholdt, er de mange uønskede MF-signaler,
der let kan smutte med ind. Dette er man for
skånet for på 21 mc/s, og da yderligere af
stemningen sker i converterens oscillator,
kan evt. QRM reduceres til et minimum ved
at flytte MF-modtagerens indstilling noge få
kc/s.
Blandingssignalet kommer fra en ECC 81,
der kører som ose. og dobler. Oscillatoren
starter på 61,5 mc/s. Svingningskredsen be
står af spolen L9 og 1 stk. 2X3 pF Prahn
kondensator C15 + 1 stk. kone. trimmer 3—30
pF Ci 6. Oscillator signalet går over i den
anden halvdel af ECC 81 og bliver doblet
dér til 123 mc/s. Anodekredsen i denne rør
halvdel består af spolen L og en trimmer
3—30 pF C11. I denne spoles kolde ende sid
der linken L7, der er afstemt til 123 mc/s
med en 3—30 pF trimmer C13 og lagt til stel
i den ene side. Anodespændingen til oscilla
toren bør være stabiliseret, dette er vist
punkteret på diagrammet. Ellers skulle der
ikke være mange ben i konstruktionen, converteren er faktisk monteret på en aftens tid
(en lang aften hi).
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for
målsat,

varierende

Materialeliste:
R1 = 100 Ohm

C 1 = 2X8 pF butterfly
Prahn
R2 = 30 kOhm
C 2 = 3—30 pF spec. se
tekst
R3 = 0,27 MOhm C 3 = 3—30 pF spec. se
tekst
R4 = 0,27 MOhm C 4 = Cl
R5 = 100 Ohm
C 5 = 4700 pF keramisk
C 6 = 50 pF keramisk
R6 = 1200 Ohm
R7 = 0,2 MOhm
C 7 = C6
R8 = 10 kOhm

C 8 = 3—30 pF koncentrisk
trimmer Philips
C 9 = 1500 pF keramisk
V1 = 6J6
C10 = C5
V2 = 6J6
C11 = C8
V3 = ECC 81
C12 = C6
C13 = C8
C14 = C6
J1 = coaxbøs
J2 = coaxbøs
C15 = 2X3 pF Prahn FLTD
2X3 - 2c - la
C16 = C8
DR1 = 2,5 μH Vitrohm
DR2 = 2,5 μH Vitrohm

Elektronisk tidsrelæ
Af OZ3WN.
I det følgende er vist en nem lille opstil
ling, som ganske vist falder lidt uden for
radioamatørens område, men som måske alli
gevel kan have en vis interesse.
Diagrammet viser et elektronisk tidsrelæ
til brug ved forstørrelsesarbejdet.

Opstillingen er nemt lavet og skulle ikke
volde nogen vanskeligheder, da placeringen
af de forskellige komponenter er ret ukritisk.
Det hele kan, når det er færdigbygget, mon
teres i en lille trækasse, f. eks. med målene
br. 17 cm, h. 15 cm og d. 10 cm. På forsiden
af kassen skal potmeterarmen føres ud, og
der kan pålimes en kartonskala til brug ved
kalibrering. Kalibreringen kan foretages med
et stopur.
Afprøvning af tidsrelæet:

Komponenter til tidsrelæet.
F og M 4 stk. isolerede telefonbøs.
01 enkel afbryder.
02 enkel polvender.
03 db. netafbryder.
V ensretterventil 220 V 30 mA.
V1 UL41 eller andet udgangsrør.
Cl papir blok 4 MF arbsp. 400 V.
C2 elektrolyt 50 MF arbsp. 25 V.
R1 potentiometer. 5MΩ.
R2 0,1 MΩ ½ W.
R3 1570 Ω 20 W (til UL41).
1 stk. relæ med 1 sæt skiftekontakter.
Skal kunne trække ved ca. 5 mA (ca. 5000—7000 Ω).
1 skalalampe. 18 V 0,1 amp.

Stikkeren
fra
forstørrelsesapparatet
og
mørkekammerlampen
sættes
i
bøsningerne
henholdsvis F og M. Afbryder O1 og O2 sæt
tes i stilling O, derefter tilsluttes netspæn
dingen. Forstørrelseslampen vil nu lyse, ind
til røret er varmet op og relæet trækker. Når
man nu sætter 02 i stilling 1 et par sekunder
og derefter igen i stilling O, vil Cl blive op
ladet, og den opladede spænding bliver på
ført GI. Det bevirker, at røret blokeres og
relæet falder ud. Forstøjrelseslampen vil nu
være tændt, indtil spændingen i Cl er op
brugt. Med RI indstilles til den ønskede tid,
der kan varieres fra 0—50-60 sek. med de
nævnte værdier. O1 bruges ved indstilling af
forstørrelsesapparatet,
Husk
at
polarisere
ensretterventil og elektrolytten C2 som vist
i diagrammet.

Har du
. . . i modsat fald indbetal omgående 32,50 kr. på
girokonto 22116 (E. D. R. Postbox 79, København K),

sikret dig

og du vil modtage bogen portofrit, såsnart den
foreligger fra trykkeriet.

den nye
HUSK

at opgive medlemsnummer og at hvert

medlem kun kan købe 1 bog.

HÅNDBOG?
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU
P. O. Box 335, Aalborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance vedrørende Traffic Department
Assistent-Manager: Contest: OZ2KD
—
—

—
—

Bånd-aktivitet: OZ3GW
Diplomtjenesten: OZ6HS

—

—

Int. samarbejde: OZ8T

—

—

V.H.F.-arbejdet: Vacant

Under henvisning til drøftelserne vedr. OZ på
sidste HB-møde samt FU-møde bortfalder alle hen
visninger
til
medarbejderne
under
denne
rubrik,
der fremtidigt ser således ud:
TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Trafficmanager: OZ2NU,
P. O. Box 335, Aalborg.
Hertil sendes al korrespondance vedr. Traffic De
partment. Postgirokonto nr. 43746 (EDRs Traffic De
partment).

4. OZ:
CW, Single Operator
19 logs 193,487 points
FONE, Single Operator 10 logs 19,605 points
29 logs 213,092 points

I forbindelse med
Helvetia H-22 Contesten d. 2. og 3. april d. å. har
den lokale gruppe i Lausanne/VD for at hjælpe så
vel fremmede som svejtsiske amatører til at opnå
Helvetia 22-diplomet besluttet at sende en station
til kanton Valais (VS), som i forvejen kun har 2
til 3 aktive amatører.
Den påtænkte station vil blive placeret i le Bouveret nær Villeneuvé' ved Genfersøen, men belig
gende lige modsat Genf. Der vil blive arbejdet på
de sædvanlige amatørfrekvenser indenfor 10 til 80
m, men formentlig mest på 20 og 40 m, og følgende
kaldesignal vil blive anvendt:
HB1PV/VS.
Her er der således en chance for at opnå det
manglende VS-kort.

Vi har modtaget:
Bedste amatørvenner.
Den 8. 4. 1960 er der gået 30 år, siden vor klub
blev startet. Til ære for jubilæumsåret har vi be
sluttet at arrangere en nordisk traffictest.
Vedlagt fremsender vi reglerne og håber, De op
lyser Deres medlemmer om dem. Vi tror, at de kan
nå at komme med i nr. 3 af OZ, som udkommer
før testens begyndelse. Det kommer også an på en
rigelig
deltagelse
af
Deres
lands
amatører,
om
testen helt skal lykkes, og derfor ber vi Dem om —
trods den knappe tid — at gøre Deres bedste
for sagen. Vi tror, at deltagerne bliver belønnet for
deres anstrengelser, foruden deltagelsen får mange
sikkert mulighed for at skaffe sig forbindelser til
de
forskellige
OHA-diplomer.
Vi
håber
også
på
rigelig deltagelse fra klubstationernes side, og vi
har udsat særlige præmier for disse. Vi takker
Dem på forhånd, på genhør i testen.
Med amatørhilsen
Kakkosten Kerho r. y. OH2AA.
Osmo Koskenniemi. OH2KH, formand.
Olle Helsten. OH2LP, sekretær.

Scandinavia Activity Contesten.
Vore venner indenfor SRAL arbejder ivrigt for
at få resultaterne frem fra den første SAC-contest,
der afholdtes i september, og foreløbig har vi fået
tilsendt resultatlisten over forløbet af den interskandinaviske landskamp.
Tallene fortæller påny om OZ’ernes mangelfuld
hed:

— og her er så reglerne:
Kakkosten Kerho’s 30-årsjubilæumstest.
Testperioder:
CW 10.4.60 kl. 06.00—08.00 og 14.00—16.00 GMT.
Fone 24.4.60 kl. 06.00—08.00 og 14.00—16.00 GMT.
Bånd:
3,5 og 7,0 Mc/s.

1. OH:
CW, Single Operator
CW, Multi Operator
FONE, Single Operator
FONE, Multi Operator
2. SM:
CW, Single Operator
CW, Multi Operator
FONE, Single Operator
FONE, Multi Operator
3. LA:
CW, Single Operator
CW, Multi Operator
FONE, Single Operator
FONE, Multi Operator
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697,974
186,595
269,487
26,095
1,180,151

points
points
points
points
points

Testtraffic:
LA. LA/P, OY, OZ, SM og TF stationer kontakter
kun OH-stationer, OH-stationer kontakter ikke OHstationer.
Call:
OH-stationer kalder TEST 30 og alle andre TEST
OH.

logs
logs
logs
logs
logs

360,839
1,296
51,914
15,439
429,488

points
points
points
points
points

Koder:
På CW RST + løbende nr. hvor alle begynder
med 01. Såfremt QSO nr. 99 opnås, sendes næste
gang 00, 01 o. s. v.
På FONE fire cifre, f. eks. 5801.

19 logs
3 logs
10 logs
2 logs
34 logs

149,997
107,079
34,684
4,018
295,778

points
points
points
points
points

Points:
For
hver
fuldstændig
forbindelse
gives
der
1
point. Samme station må kun kontaktes een gang
på hvert bånd i begge perioderne, d. v. s. 4 gange.
Multipliers er alle 10 OH-distrikter på begge
bånd. Altså maksimum-multiplier: 20. For OH-sta-

112 logs

9 logs
63 logs
6 logs
190 logs
48
1
19
3
71

tionerne er multipliers LA, LA/P, OY, OZ, SM og
TF på begge bånd og under begge perioderne, alt
så maksimum-multiplier: 24.

med til at forsøge at få bragt en QSO i stand.
Chancen er lille, men den er der dog!
løvrigt har KC4USB følgende faste forbindelser:

Slutsum:
Multipliers gange summen af forbindelser. Del
tagerne må selv udregne deres points.
Præmier:
Forskellige præmier uddeles til single- og klub
stationer. Pokal til den bedste i hvert land på CW
og FONE, og til de bedste sendes diplom.
Testlogs:
Logs
sendes
til
Contest
Committee,
Kakkosten
Kerho ry. Valpurintie 4. Helsinki, Finland, senest
den 31. april 1960.
— Vi håber på stor deltagelse!
Kakkosten Kerho ry. OH2AA.

W9ETM:
14335 kHz CW, daglig kl. 06,00 GMT, undtagen
mandag. KC4USB betjenes af en professionel tele
grafist. Der udveksles HAM-GRAMs, d. v. s. radio
breve til og fra Byrd stationens besætning.

P. A. C. C. Contesten 1980.
Fra „VERON“ har vi modtaget indbydelse til del
tagelse i årets PACC-Contest, der arangeres for at
hjælpe interesserede amatører til opnåelsen af di
plomet PACC, der tildeles alle, der har haft for
bindelse med 100 forskellige PA-stationer.

KØIUK:
National Bureau of Standards, Boulder, Colorado,
hvilket er centret for ionosfæreforskning. Fredag
23,00 GMT på 21420 kHz SSB.
KC4USB kører med 1 kW CW og SSB, en Collins
modtager og en cubical quad (rotary?) til 10-15-20
meter. Fra marts til oktober har man kun kontakt
med omverdenen via KC4USB.
Såfremt OZ-statloner skulle høre eller få kontakt
med KC4USB eller de stationer, den korresponderer
med, er jeg meget interesseret i at få det at vide.
Selv kan jeg kun køre på 14 MHz CW og SSB.
73, su. Arne R. Pedersen, OZ7MA,
Cottagevej 10, Hellerup.

Årets test finder sted således:
CW: 30.4.1960 fra 12.00 GMT til 1. maj 1960 kl.
20.00 GMT.
FONE. 7.5.1960 fra 12.00 GMT til 8. maj 1960 kl.
20.00 GMT.
Alle sædvanlige amatørbånd må anvendes.
Stationer
udenfor
Holland
skal
kalde
„CQ-PA“,
medens PA/PI-stationer vil kalde „CQ-PACC“.
PA-stationerne
vedføjer
efter
deres
kodenummer
2 bogstaver, der angiver, hvilken provins stationen
arbejder fra. Disse provinser er følgende:
GR — Groningen.
ZL — Zeeland.
GD — Gelderland.
LB — Limburg.
ZH — Zuid-Holland.
DR — Drente.
OV — Overijssel.
NB — Noord-Brabant.
FR — Friesland.
NH — Noord-Holland.
UT — Utrecht.
Hver fuldstændig gennemført QSO giver tre po
ints. For stationer udenfor Holland, giver de hol
landske provinser 1 point pr. bånd som multiplier,
d. v. s. maksimalt 55.
Slutsummen opnås ved at multiplicere summen
af QSO-points med summen af provins-points.
Certificat til den bedstplacerede station fra hvert
deltagende
land.
Loggene
skal
indeholde
følgende
data: Dato og tid (GMT). Call. Provins, afsendt
kontrolnr., modtaget kontrolnr., points.
Logs må ikke være poststemplede senere end d.
15. juni 1960 og skal sendes til PAOVB, P. v. d.
Berg. Keizerstraat 54. Gouda. The Netherlands.
Hver log skal være ledsaget af en underskrevet
erklæring om, at indsenderen har overholdt test
reglerne,
såvelsom
bestemmelserne
for
amatørradio
i hans land. I tvivlstilfælde er VERON-ContestCommittee’s afgørelse endelig.
KC4USB:
Håbende på skæbnens — eller især ionosfærens
— gunst har min gode ven, civilingeniør Frede Iver
sen, der er leder af ionosfærestationen på Byrd
Station, Antarctica, meddelt mig, at han over ama
tørstationen KC4USB vil forsøge at kalde mig hver
mandag og tirsdag kl. 18,00 GMT på 14270 kHz SSB,
første gang d. 21. marts. Han skriver intet om, hvor
han lytter, hvorfor man må formode, at det sker
på samme frekvens. Frede Iversen var leder af
ionosfærestationen
i
Godhavn,
Grønland
(OX3ION),
da jeg gjorde tjeneste der i 1957—58.
Interesserede
DX-jægere vil
gøre mig
en stor
tjeneste ved — når tid og lejlighed gives — at være

K2KGJ:
Tirsdag 01,00 GMT på 21415 kHz SSB og fredag
02,30 GMT på 14270 kHz SSB. Meget benyttet til
phone-patches (telefonsamtaler).
WØCO:
Onsdag 00,00 GMT på 21440—45 kHz SSB. Nyheds
udsendelse, som KC4USB optager på bånd.

Mine
forventninger
om
mere
stofindgang
gik
trods alt i opfyldelse denne måned; jeg modtog een
rapport mere denne gang, men hvorfor så tilbage
holdende? — Som før nævnt behøver resultaterne
ikke absolut at bestå af super-DX. Vi modtager også
rapporter med skidt og kanel mellem hinanden —
som 5SQ skriver!
Fra 5KG, som nu i 7 måneder har kørt SSB på
14 mc, modtog vi en lang liste, og Ib opnåede med
W7AHW/KG6 land nr. 100 med SSB, virkeligt fint
5KG. — 6RL opnåede QSO med OX3RH - Rune på 28 Mc, det var det fjerde bånd, mangler nu
QSO på 3,5 Mc, det bliver straks sværere Ulf!
7SN nåede med LA1NG/P og YA1AO op på 188/
180 for DXCC, held og lykke med resten til de 200,
Svend! — Endvidere har 6RL en nat omkring kl.
01.00
hørt 5A2CV på 3,5 Mc, men grundet dårlig
antenne nul QSO.
Rapporterne for denne måned.
3,5 Mc CW:
OZ7SN: DL4 - HB - YU - OY1R.
OZ6RL: OK - PA - SP - UC2.
OZ3GW: LA - OH - OZ - SM.
7 Mc CW:
OZ5SQ: OZ - LA - SM - OH.
OZ6RL: GD3FBS - LZ - UA3/4 - W3/4/9.
OZ7SN: UB5KIU - EA - YO - HB.
OZ2NU: UO5WN - UG6LA - W20BX

-

K2DGT.

14 Mc CW:
OZ7SN: UH8KAA - OY2H - LA1NG/P XZ2TH.
OZ5SQ: W6 - UA2 - UQ2 - SP - G.
OZ6RL: C07 - KP4 - KV4 - OX.
OZ3GW: ON - PA - UA - W.
OZ2NU: ZL3GU - VP9EP - UL7BK - KL7CTJ.
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14 Mc Fone:
OZ5SQ: G - DL - HB.
OZSKQ: Med SSB blandt meget andet godt —
OK7HZ/YI - BV1USC - LA3SG/P - FS7RT.
OZ2NU: OE1WP - VE6SF.
21 Mc CW:
OZ6RL: OX - OZ - VK3 - ZD2.
OZ3GW: UA - UC - W - VE.
OZ5SQ: EA - K9.
OZ7SN: EL4A - VE6AA/SU - MP4BBL - YA1AO.
OZ2NU: EA2GY - K2CEK - W4CNE - WA6FMK/1.
21 Mc Fone:
OZ5SQ: UA4 - YU - W6/7/9/0 - VEo.
28 Mc CW:
OZ6RL: JA6 - OX3RH - LU - W/K.
OZ7SN: FQ8HA - JA2/8/9 - VS6BJ - RAØAAA.
OZ2NU: JA2AAT - LA5AD/P - YV5HL - VE1EK.
Er desværre QRL, så det var alt for denne måned.
73 + DX — OZ3GW.

Februar synes ikke at have budt paa Sensationer.
Der var fortrinlige Forhold i Dagene omkring 7.
og 8. Februar med fine Signalstyrker for Forbin
delser mellem Landsdelene. Ved Middagstid den 7.
Februar blev herfra Lyngby wkd SM7AED (Bromølla), 6RL (Odense) og 40L (Bandholm). 6PB (Ran
ders) hørtes, men QSO opnaaedes ikke. Den 8. Fe
bruar havde 3NH (Farre) QSO med 1EP (Læsø),
6KE og 9SA (Skagen), 4MP (Frederikshavn), SM6PU
(Goteborg), 2G (Holte) og 2BA og 8ME (København).
Men ellers har der paa 2-Meter Baandet hoved
sagelig været ført lokal-QSO’er, og skønt Aktivite
ten som Helhed ikke synes at have været særlig
stor — af saare menneskelige Grunde følger den i
det store og hele Barometerstanden — er der vist
ingen Grund til at være utilfreds. Her i Omraadet
omkring København er der næsten altid nogen i
Gang i Aktivitetsperioderne før og efter TV-Tiden,
ligesaa Søndag Formiddag og Eftermiddag, og der
som en og anden Amatør i andre Dele af Landet
maaske betvivler dette, maa det dertil siges, at selv
om flere Stationer herovre gør sig smukt gældende
paa Baandet, er der et stort Antal københavnske
VHF-Amatører, der maa klare sig med Indendørseller Loftsantenner og oven i Købet er plaget af
alskens Motorstøj. De er normalt henvist til at
„snakke indbyrdes" og udgør saaledes et LokalQSO Omraade, der strækker sig over det meste af
Nordsjælland, Østskaane og ned til Køge.
I Landets nordligste Del er et lignende LokalQSO Omraade vokset op, omfattende Læsø og hele
Landet Nord for Limfjorden. Det bestaar af de oven
for nævnte Amatører 1EP, 6KE, 9SA, 4MP samt
1HD (Thisted) og yderligere nogle Amatører i Thi
sted, hvis Kaldesignaler vi herovre endnu ikke har
hørt.
Ogsaa i Midt- og Østjylland er der et Omraade
med regelmæssig lokal Aktivitet nogenlunde uanset
Vejrforholdene. Her maa vi nævne 3BK (Hammel),
3NH (Farre), 4KO (Ikast), 5BK (Silkeborg) og 6PB
(Randers). Disse Stationer er sædvanligvis i Gang
først paa Aftenen.
Tilsvarende
Aktivitets-Centrer
findes
i
Odense,
i Syd- og Vestsjælland — og saa naturligvis i
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Bandholm, hvorfra vi maaske kan vente os sen
sationelle Ting, nu da 8WK er vendt hjem fra Søn
derborg.
Nogenlunde undtaget fra ovennævnte — i følge
Sagens Natur meget vilkaarlige — Inddeling i Lokalomraader har vi 3NH, der i al den Tid, han har
været aktiv, har vist en udpræget Tilbøjelighed
til at gøre hele Danmark og store Dele af Østsverige til sit lokale Omraade — en Tilbøjelighed,
der maa siges at være meget efterlignelsesværdig.
I den forløbne Maaned har 3NH saaledes haft regel
mæssig Forbindelse med 1HD i Thisted. Afstanden
er 110 Km, hvilket maaske ikke ved en umiddelbar
Betragtning
forekommer
saa
særligt
imponerende,
men her maa man huske paa de ofte helt umulige
Forhold, der har været i den sidste Tid. 3NH med
deler selv: — Selv i Snestorm og 733 mm Barome
terstand gaar det fint med Fone; da har vi ret lav,
men konstant Feltstyrke, hvorimod QSB godt kan
genere lidt under „bedre Forhold". Til Sammen
ligning kan nævnes, at Forbindelse mellem Køben
havn og Syd- og Vestsjælland (nogenlunde samme
Afstand) som Regel kun er mulig, naar Forholdene
ligger væsenligt over det normale (hvorimod det
gaar meget bedre paa den længere Distance Kø
benhavn—Bandholm!).
2-Meter Klubbens Møde den 24. Februar
havde knap saa mange Deltagere som sædvanligt.
Aarsagen maa vel have været det daarlige Vejr,
muligvis
i
Forbindelse
med
Influenza-Epidemien,
for Programmet — Spørgeaften — skulde der dog.
ikke kunde være noget i Vejen med? Man skulde
forresten næsten tro det, for det var hovedsagelig
Begynderne, der glimrede ved deres Fraværelse.
Det første Spørgsmaal lød: Hvor langt er EDR’s
nye Haandbog fremme? Det blev indgaaende og
fyldestgørende besvaret af 9R (Nej, det er ingen
Trykfejl,
OZ9R
var
faktisk
til
Stede),
og
det
fremgik heraf, at Bogens Fremkomst er umiddelbart
forestaaende. 9R fremhævede den meget fyldige Be
handling af VHF-Stof og de udførlige og smukke
VHF-Konstruktionsartikler.
(40
Sider
om
VHFTeori, 20 Sider om VHF-Antenner, hvortil kommer
Konstruktionsartiklerne).
Det andet Spørgsmaal blev stillet af OZ1PL og
var ganske i samme Aand som det, hvormed han
forstyrrede Freden paa sidste Møde, da 9AC og
9BS demonstrerede deres 1250 Mc Grej. Det lød:
Hvornaar bliver der næste Gang conds paa 2 Meter?
Det var nu alligevel et udmærket Spørgsmaal, for
det kom til at danne Indledningen til en længere
Diskussion om tekniske Problemer, deriblandt Støj
forhold i 2-Meter Modtagere (9R fortalte om en
effektiv og meget simpel Støjbegrænser bestaaende
af en Krystaldiode, en Modstand paa 1 Megohm og
en Kondensator paa 0.1 uF) og de forskellige For
dele og Mangler ved Diodedetektoren paa den ene
Side
og
Infinite-Impedance
Detektoren
(og
den
almindelige
Anodedetektor)
paa
den
anden.
9R
foretrak Diodedetektoren, medens andre holdt paa
Infinite-Impedance
Detektoren.
—
Under
Diskus
sionen lod 5MK en lille Sender gaa rundt, som han
havde bygget efter Beskrivelsen i Radio REF (over
sat i OZ for Februar), dog med almindelig PA-Spole
og 6AQ5 som Dobler i Stedet for EF80. Senderen
var netop færdigmonteret og endnu ikke afprøvet,
saa
Resultaterne
kan
der desværre endnu
ikke
berettes om — men det kommer!
Aftenen maa siges at have formet sig helt ander
ledes end beregnet; men vellykket, det var den,
og det blev sent, før vi skiltes.

Forudsigelser for marts
Rute
kalde
signal

Vy 73 - best dx - 9SN
Dansk normaltid

km

Pejling
grader

Bangkok
HS

8700

83

Bnenos
Aires
LU

12000

235

Panama
KZ5

8200

274

Nairobi
VQ4

6900

155

New York
W2

6300

293

Reykjavlk
TF

2100

310

Rom
I

1600

180

Tokio
JA/KA

8600

46

Thorshavn
OY

1300

310

7,0
7,0 7,0 7,0 3,5 7,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 7,0
[14,0) [14,0]
[14,0] [14,0] [14,0] [14,0] [14,0]

-

Godthåb
OX

3500

310

7,0 7,0 14,0 21,0 21,0 28,0 28,0 28,0 21,0 14,0 14,0
14,0 7,0
[2 ,0] [21,0]
[21,0] [21,0] [21,0] [21,0] [21,0]

-

Rlo de
Janeiro
PY-1

10400

228

Wien
OK

900

166

Melbourne
YK3

16000

70

7,0 7,0 14,0 21,0 28,0 28,0 21,0 21,0 21,0 21,0 14,0 14,0 7.0
[14,0]
[14,0] [14,0]

-

Svalbard
LA/LB x)

2000

18

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 7,0 7,0
[21,0]
[21,0] [28,0] [28,0]
[21,0] [21,0] [21,0] [21,0] [21,0]

-

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 14,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 14,0 7,0
[21,0]
[21,0] [21,0] [21,0] [21,0] [21,0] [21,0]

-

Færinge
270
2300
havn
OX x)
x) Gælder K U N for OY land

00
14,0

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

7,0 14,0 28.0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 21,0 14,0 14,0 14,0
[14,0]

21,0 14,0 14,0 14,0 14,0 21.0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 21,0 21,0

14,0 14,0

MHz

-

7,0 7,0 14,0 14,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 21,0 14,0
[14,0] [14,0]

14,0 14,0 14,0 21,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 21,0 21,0 14,0

-

7,0 7,0 7.0 7,0 21,0 21,0 28,0 28,0 28,0 21,0 14,0
[14,0]
[14,0] [14,0] [14,0] [14,0]

-

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 14,0 21,0 21,0 21,0 21,0 14,0 14,0 7,0
[21,0]
[21,0] [21,0] [14,0] [14,0] [21,0]

-

14,0 14,0

7,0

14,0

7,0

7,0

7,0

14,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 14,0 14,0

7,0 14,0 21,0 28,0 28,0 28,0 21,0 14,0 14,0 14,0 14,0

7,0

14,0

21.0 14,0 14,0 14,0 14,0 21,0 28,1 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 21,0

7,0

7,0

3,5

7,0

7,0

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

7,0

7,0

7,0

-

-

-

-

2-Meter Klubbens næste Møde
finder Sted Onsdag den 23. Marts Kl. 20,00 i Lokalet
paa Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 118 (Indgang
i Gavlen). Programmet lyder paa Følsomhedsmaaling og Kalibrering af medbragte Apparater, og der
bliver forhaabentlig ogsaa Tid til at snakke lidt om
Marts-Testens Forløb.
Udenlandske Nyheder:
DL-QTC, Januar 1960:
1. 70 Cm Converter: E 86 C HF, E 86 C Blander,
E 88 CC MF-Forstærker (28-30 Mc), ECC 85 Xtal
Ose. 45 Mc og Tripler 135 Mc, 1h ECC85 Tripler 405
Mc. — Følgende Kredse er af Koaksialtypen: HFKreds, Blander-Kreds samt 2 Kredse paa 405 Mc.
2. QRP Transceiver til 2 Meter: Vibratordrevet,
6 V/150 V. Sender: ECC 81 Ocs. 24 Mc/Dobler 48
Mc, EF 42 Tripler 144 Mc, EL 42 Modulator, Kul
kornsmikrofon,
ingen
Forforstærkning.
—
Modta
ger: 6AK5 HF; 955 superreg. Detektor; 9001 LF.
QST, Februar 1960:
1. 2-Meter PA-Trin til et Input paa 1 Kilowatt
(2 Stk. 4CX300A i PP, Lecherkredse).
| 2. 2-Meter transistoriseret Walkie-Talkie: 3 Tran
sistorer i Senderen (24/72/144 Mc). Modtageren er
en simpel Krystalmodtager med 2 Transistorers LFForstærkning. Rækkevidden angives til at være ca.
„5 Karréer", altsaa vel næppe meget mere end
1 km.
Radio REF, Februar 1960:
5-Element Yagi til 2 Meter. 9 Sider lang Kon
struktionsartikel med et Væld af mekaniske Enkelt
heder (12 udførlige Tegninger).
Sommersæsonen 1960
er, rent byggeteknisk set, saa nært forestaaende, at
det, naar disse Linier læses, er paa højeste Tid at
komme i Gang med Sommerprogrammet, hvad en
ten nu dette bestaar i Bygning af en ny Field-Day
Station eller et lille mobilt eller transportabelt An
læg. Derfor er det maaske paa sin Plads at bringe
nogle Kommentarer til Beskrivelsen i Januar-Num
meret af DL-QTC af en lille vibratordrevet 2Meter Station.
Konstruktionen bærer Præg af at være baseret
paa „Tilstedeværelsen" af et 6 V/150 V Vibrator
anlæg og synes paa en udmærket Maade at løse
Problemet at skabe et brugbart transportabelt An
læg med det absolut mindst mulige Strømforbrug.
Eksempelvis kan det nævnes, at de Rørtyper, der
er anvendt til den lille 3-Rørs Modtager, arbejder
bedst ved 15 Volt, saa der er ingen overflødig
Spænding, der skal optages af Faldmodstande eller
Potentiometre.
Men tænker vi os at bygge en saadan „MinimumsStation" til Strømforsyning fra de 6 V/150 V Vi
bratorenheder, der for faa Aar siden var fremme
i ret stort Tal paa det danske Surplusmarked, vil
det være fordelagtigere at anvende 2 Stk. ECC 81
til Senderen, der da bygges efter Opskriften 24/48
(eller 72) 144/144 — altsaa med et ligeud PA-Trin.
Dette giver en hel Del mere Effekt end en Dob
ler eller Triper uden at kræve mere Modulations
effekt, og det maa siges at være en Fordel, man
godt kan staa sig ved at betale for i Form af een
yderligere Rørfunktion. Da Input til PA-Trinet bli
ver knap 4 Watt, kræves der altsaa knap 2 Watt
LF til 100 % Modulation, og det klarer en EL 42
med Lethed (NB: Max. Anode- og SG-Spænding
for EL42 er 225 Volt!).

I denne Forbindelse vil det vistnok være psyko
logisk rigtigt at henlede Opmærksomheden paa, at
den lille vibratordrevne Sender, som 1PL havde
saadan en Sukces med i Juletesten (fra Mørkemose
bjerg ved Holbæk), præsterede et Output paa kun
2 Watt — altsaa omtrent det samme, som man kan
forvente at faa ud af en Opstilling som den oven
for skitserede.
I øvrigt: Paa Vejen hjem fra Mørkemosebjerg
havde 1PL saa godt som konstant QSO med OZ5AB
(Værløse); Elverdamsbakken var et af de faa Ste
der, hvor Forbindelsen glippede — hvad der imid
lertid ikke kan undre dem, der kender nævnte
Bakke.
Hvad
Modtageren
til
en
saadan
transportabel
eller mobil Station angaar, staar man sig nok bedst
ved i første Omgang at bygge en enkel Superrege
nerativ Detektor med HF-Trin foran. Eventuelt kan
man — især hvis man har en Bilakkumulator til
Strømforsyning — benytte en Converter foran en
Bilmodtager
eller
transportabel
batteridrevet
Mod
tager. Eller — for at nævne endnu en Mulighed —
en
Converter
med
selvsvingende
Oscillator,
hvis
MF-Signal føres ind paa en superregenerativ De
tektor et eller andet Sted i Omraadet mellem 30
og 10 Mc. Det amerikanske CQ for Oktober 1959 har
en Beskrivelse af en saadan Modtager efter Op
skriften:
6AK5
HF;
Dobbelttriode
som
Blander/
Oscillator; 6C4 som superregenerativ Detektor paa
ca. 18 Mc. — Plus et eller to LF-Trin.
Husk at sende mig eventuelle Logs fra Tirsdags
testen den 1/3 inden 25. Marts — meget gerne med
Kommentarer, Forslag og Ønsker.
Til sidst: Jeg har bragt i Erfaring, at der har
været nogen Utilfredshed med, at OZ7IGY’s Flyt
ning til den høje Ende af Baandet ikke blev ret
tidigt varslet i OZ — især har dette været kedeligt
for Amatører i Jylland. Dette vil 2-Meter Klubben
gerne beklage; vi skulde have tænkt paa den Side
af Sagen ogsaa.
OZ5MK, Mogens Kunst,
Møllekrogen 11, Lyngby.

Under udarbejdelse
er
ny udgave
af

Vejen til
Sendetilladelsen
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Amatørernes told og valuta
fra 1. maj 1960!

-

Som det sikkert er bekendt, er vi ved at få en
ændring af både told- og valutaforholdene fra be
gyndelsen af denne måned. Disse ændringer kan
måske have interesse og her bringes derfor et ud
drag af toldloven, som den kommer til at se ud —
set fra et amatør-synspunkt. Tallet foran teksten
angiver positionen i den nye toldlov:
85.14 Mikrofoner (herunder mikrotelefoner) og sta
tiver
dertil;
højttalere;
elektriske
lavfrekvensfor
forstærkere:
A.

Højttalere
og
elektriske
lavfrekvensforstærke
re samt dele dertil
15 pct.
B. Andre varer
8 pct.
85.15 Sendere og modtagere til radiotelegrafi og
radiotelefoni; sendere og modtagere til radiofoni og
fjernsyn
(også
med
indbygget
grammofon);
fjern
synskameraer;
radionavigeringsapparater,
radarap
parater og radiofjernbetjeningsapparater:
A.

Radionavigeringsapparater,
radarapparater
og
radiofjernbetjeningsapparater
samt
dele
der
til;
automatiske
sendere
og
specialmodtagere
til
nødsignaler
fra
skibe,
flyvemaskiner
o.
lign.......................................................................... fri

B.

Andre sendere og modtagere til radiotelegrafi
og radiotelefoni; sendere til radiofoni og fjern
syn; modtagere til teknisk og medicinsk fjern
syn; fjernsynskameraer ........................................ 10 pct.
C. Andre
varer
25 pct.

85.18 Elektriske kondensatorer, faste eller variable:
A. Kondensatorer af vægt højst 500 g pr. stk.
..................................................................................... 20pct.
B. Andre
varer
8 pct.
85.19 Elektriske apparater til at slutte eller afbryde
elektriske
kredsløb,,/til
beskyttelse
af
elektriske
kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elek
triske kredsløb (f. eks. afbrydere, relæer, sikringer,
overspændingsafledere,
overspændingsbeskyttere
sammensat af spoler og kondensatorer etc., stik
propper,
lampeholdere,
klemmer,
klemrækker
og
forgreningsdåser);
faste
og
variable
modstande
(herunder potentiometre), bortset fra varmelegemer;
automatiske
spændingsregulatorer,
motordrevne,
med svingende kontakter eller af modstands- eller
induktionstypen;
fordelingsog
kontroltavler
(und
tagen telefonborde):
A.

Dele, af ædle metaller eller af ædelmetal
dublé ........................................................................ fri

B. Afbrydere (herunder motorbeskyttelsesafbry
dere og kontakttorer), omskiftere og omkob
lere til en driftsspænding på over 600 Volt;
ledningsadskillere; variable modstande (und
tagen drejemodstande af vægt under 25 g pr.
stk.); relæer; overspændingsafledere; automa
tiske spændingsregulatorer .............................. 10 pct.
C. Andre varer ........................................................... 15 pct.
85.21
Elektronrør
(glødekatoderør,
koldkatoderør
og fotokatoderør), såsom vacuumrør og damp- og
gasfyldte
rør
(herunder
kviksølvdampensretterrør),
katodestrålerør,
fjernsynskamerarør
etc.;
fotoceller;
krystaldioder,
krystaltrioder
og
andre
krystalven
tiler (f. eks. transistorer); monterede piezo-elektriske krystaller:
A. Krystalventiler og monterede piezo-elektriske
krystaller samt dele dertil ..................................... 15pct.
B. Andre varer ............................................................... fri
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Vel, det var altså selve toldsatserne. Imidlertid
har det ikke været selve tolden, som hidtil har sat
en
begrænsning
for
varer
udefra,
men
derimod
valutaforholdene. Det er så heldigt, at disse forhold
også ændres meget væsentligt samtidig. De i oven
stående oversigt anførte varer kommer nemlig på
friliste, hvilket i praksis vil sige, at de frit kan
importeres m. h. t. valutabetalingen. Nu tror jeg
personlig ikke, at ret mange af OZ’s læsere føler
trang til at importere f. eks. en Collins 75A4, som
med et par ekstra mekaniske filtre løber op på små
900 dollar — for mon ikke XYL hellere vil have en
lille vogn at køre i? Men hvis mine oplysninger
skulle resultere i, at naboen importerer et nøgle
filter, så er jeg også mere en tilfreds!
73 OZ3FL.

Prøver for radioamatører
Til underretning meddeles, at der vil blive afholdt
prøver for radioamatører i maj måned d. å.
Sidste frist for tilmelding til disse prøver er den
25. april d. å. for ansøgere øst for Storebælt og den
20.
april d. å. for ansøgere fra den øvrige del af
landet.
Tilmelding sker ved indsendelse af skemaet „An
søgning om sendetilladelse" i udfyldt og under
skrevet stand; ansøgere, der har været indstillet
til en tidligere prøve, må indsende fornyet anmod
ning på et brevkort.
Tilmeldinger,
der
indkommer
efter
ovennævnte
datoer, vil blive henført til de næstfølgende prøver.
E. B.
Børge Nielsen.

Rettelse
P. S. Desværre har der indsneget sig to slemme
fejl
i
diagrammet
af
den
transportable
2-meter
sender i OZ for februar (side 41).
1) Elektrolytten over faldmodstanden til PA-rørets
skærmgitter er vendt forkert. Den negative pol
skal forbindes til skærmgitteret.
2)
Oscillatorrørets
gitter
er
forbundet
til
jord.
Denne
forbindelse
skal
naturligvis
ikke
være
der.
Vy 73, Mogens Kunst, OZ5MK.

Møde i hovedbestyrelsen
EDRs hovedbestyrelse har afholdt møde i Køben
havn den 24. januar. Formanden OZ6PA gav en
oversigt over arbejdet med den nye håndbog. Efter
at
forskellige
besværligheder
nu
var
overvundet,
og trykkeriet havde fået næsten hele manuskriptet
fra
redaktørerne,
håbede
formanden,
at
bogen
snart kunne være færdig fra trykkeriet.
Det oplystes, at man også var i gang med sæt
ningen af nyoptrykket til „Vejen til sendetilladel
sen", og 6PA anmodede om bevilling til et nyt om
slag og foreslog et udkast, som OZ6T havde tegnet.
Såfremt 6T billigede dette, ville 6PA foreslå, at
tegningen betaltes med 100 kr. Dette blev enstem
mig vedtaget.
6PA havde et forslag til en annoncekampagne i et
par illustrerede blade, hvor vi måtte reklamere for
salget af VTS og derigennem for EDR. Det blev
vedtaget at annoncere i et af vore største illustre
rede blade og at lade Håndbogen og VTS bringe
annoncer om EDR.

Det blev vedtaget at udsende en ny QTH-liste så
hurtigt som muligt, efter at P & Ts lister er frem
kommet.
Da der i de sidste år Ikke var blevet uddelt præ
mier til VHF og DX-mands testerne, blev der be
vilget indtil kr. 200.00 til præmier. Endvidere blev
det bestemt, at EDR’s plaquette ville blive uddelt
for fremtiden i forbindelse med juletesten og altså
første gang i julen 1960.
Det blev overdraget OZ4AO at tage sig af arbej
det med præmieuddelingen. Der blev bevilget 142,50
svenske kroner til udligning af regnskab for den
skandinaviske test, som Finland havde arrangeret
i 1959. En skrivelse fra OZ9SN og OZ4SG angående
en ekstra udgift vedrørende en foredragsrejse blev
af HB taget til efterretning.
Det blev efter nogen diskussion vedtaget, at HBreferaterne ikke mere skulle sendes ud i afdelin
gerne, idet man gerne ville spare de ret store om
kostninger ved dette arrangement; til gengæld ville
man derimod sætte et kortfattet referat i OZ, hvor
et større antal af vore medlemmer så kunne følge
med i, hvad der foregår på HB-møderne.
Hovedredaktøren havde i et brev til 6PA med
delt, at han fra 1. marts flyttede til København,
men at han stadig var villig til at redigere OZ. Det
blev fastslået, at det var vigtigt, at vi fik en ama
tør, som var kendt med vort arbjde, til at overtage
dette hverv, og OZ9SH foreslog, at vi valgte vor
formand, OZ6PA, som HR. Dette blev enstemmig
vedtaget, og 6PA overtager posten pr. 1. marts.
Derefter havde man en lang debat om OZ. 6PA
havde i dec. udsendt en række spørgeskemaer til
HB-medlemmerne for at indhente oplysninger om,
hvordan man kunne tænke sig at gå frem for at
opnå et endnu bedre OZ. Spørgeskemaerne var ble
vet flittigt udfyldt, og svarene gav, især for det
tekniske stofs vedkommende, visse hovedlinier, som
nu måtte følges.
6PA havde lavet en statistik over, hvad OZs sider
blev brugt til, for at man kunne blive klar over,
hvad stof man havde, og hvad man skulle skaffe,
og eventuelt, hvis man fik rigeligt af teknisk stof,
hvor man kunne spare på pladsen. Af formandens
statistik fremgik det, at traffic-stoffet havde været
konstant gennem flere år, og at det ikke var der,
man skulle søge besparelse, og kun på enkelte
punkter som foreningsmeddelelser etc. kunne plad
sen begrænses. Det vigtigste var at skaffe nyt stof
frem, så nybegyndersof og tekniske konstruktioner
kunne supplere det tekniske stof, man i forvejen
havde i OZ.
Formanden bad om bemyndigelse til at indlede
et samarbejde med nogle yngre amatører, som kun
ne bygge nogle lette konstruktioner til OZ, og det
blev vedtaget at tegne abonnement på 2 udenland
ske
tidsskrifter,
som
formanden
kunne
overlade
sprogkyndige
medlemmer
for
også
derigennem
at
få gode ting frem.
I den lange diskussion om OZs tekniske stof blev
det af flere HB-medlemmer påpeget, at EDR måtte
gøre noget for de helt nye amatører med særlige
konstruktioner og beskrivelser, skrevet i et letfat
teligt sprog. OZ9SH havde i denne anledning ud
arbejdet en særlig plan, som HB kunne bifalde.
Mødet sluttede med, at formanden henstillede til
alle HB-medlemmer om hver for sig at hjælpe med
til at gøre OZ til et endnu bedre blad, end det var
i forvejen. Ganske vist stod OZ godt i sammen
ligning
med
udenlandske
amatørskrifter,
men
vi
måtte ikke slå os til tåls hermed, thi bladet kunne
blive bedre endnu.
Vy 73 de OZ5RO, sekretær.

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN
Afd. holder møde hver anden mandag i „Cirkel
ordenens
selskabslokaler",
Falkoneralle
96
o.
g.
Der
er
parkering
i
gården
med
indkørsel
fra
Franckesvej.
QSL
centralen
er
åben
19,30—20,00,
hvorefter
mødet begynder.
Formand:
OZ5RO,
O.
Blavnsfeldt,
Frederiksborgvej 201, København NV, tlf. Sø. 4587. Kasserer:
OZ4AO, Sv. Aage Olsen, Folkvarsvej 9, F., tlf. Go.
1902 v, Giro 59755.
Siden sidst:
Vi havde den 1. feb. en velbesøgt auktion med
masser af gode varer til rimelige priser.
15. feb. fik vi desværre afbud fra Ing. Hansen,
Philips. I sidste øjeblik lykkedes det os at få en
demonstration af en kontormaskine, som med HF
fremstillede stensils til duplikatorer.
29. feb. aflystes mødet, da vi ikke mente at kunne
konkurrere TV uds. ud.
Program:
14. marts: OZ7DR fortæller om ESB og har sin
Rx med.
28. marts: Rævejagtsaften. OZ7AQ viser sin nye
rævemodtager
med
transistorer
(den
fra
den
nye
håndbog).
Evt.
ændringer
af
jagtregerne
vil blive drøftet.
11. april får vi mødet, som blev udsat den 29. feb.,
om håndbogskonstruktionerne.
25. april: Morseafslutning.
Vy 73 de OZ9SN.
Nyt morsekursus i afdelingen.
Den 4. april påbegynder vi et nyt kursus, som
strækker sig over ca. 80 timer, i dag, da OZ udkom
mer, kan det endnu nås at tilmelde sig, ring til Sø.
4587.
Den 25. april har vi afslutningsfest og uddeling
af morseattester til de elever, som har gået på
vinterholdet. Vi forventer, at mange møder op denne
aften og på værdig måde byder de nye amatører
velkommen i de aktives rækker. OZ4SG og OZ9SN
har lagt et program for aftenen, der skulle bive en
hyggelig sammenkomst
for
såvel
de nye
elever,
som de afgående fra vore kursus.
Eleverne fra morsekursus 1 og 2 har gratis ad
gang, hvorimod andre deltagere må betale for, hvad
der bliver serveret, men derom i næste OZ.
Vy 73 de OZ5RO, formand.
Rævejagter:
Søndag d. 27. marts er der rævejagt med to ræve
med start fra parkeringspladsen overfor Fiskebæk
Hotel kl. 9,30 pr., hvor der udleveres sendetider
m. m., kortområde A. 2828, Hillerød 1—40000.
Her er rig lejlighed til at få afprøvet såvel den
nye som den gamle modtager, inden vi for alvor
tager fat på forårets jagter (se i OZ feb., hvor datoer
for forårets jagter står),
løvrigt er der fortsat rævejagter hver onsdag
aften på A 3028, Ballerup, hvor første sending er
kl. 20,00, derefter kl. 20,30, 20,45, 21,00, 21,15, 21,30,
21,45 og 22,00. Oplysninger om disse jagter bedes
henvendt til OZ2XT, telefon nr. 1040.
Vy 73, OZ2XT — OZ4AO.
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AMAGER
Fungerende formand: OZ1CC, Tversted Hastings
vej 465, tlf. Su. 2991.
Mødeaften hveranden torsdag kl. 19,30: Strand
lodsvej 17. Hurtigbus fra Holmens bro til Lergravs
vej stoppested.
Program:
17. marts: Klubaften.
31. marts: Byggeaften.
7. april: Byggeaften.
21. april: Intet møde (Skærtorsdag).
28. april: Eventuelt.
AARHUS
Lokale: Vagtelvej 9.
Formand:
OZ6EJ, E. Jensen, Langengevej 3,
Risskov. Henvendelser til bestyrelsen kan ske til
OZ6NJ, N. Juhl, tlf. 2 49 85 — efter kl. 18.
Siden sidst:
Vores lille auktion den 3. feb. forløb tilfredsstil
lende, og vi har også god grund til at være fornøjet
med foredraget om transistorer ved OZ5OF, som
var kommet fra Horsens for at tale til en veloplagt
forsamling på mellem 90 og 100. Dette arrangement
viser, at mødetrætheden på disse kanter ikke er så
udbredt, som vi havde troet. Samtidig øgedes in
teressen for radioamatørerne, og der er god grund
til at tro, at E. D. R. vil få en del tilgang af med
lemmer
her
fra
byen.
Ved
kaffebordet
bagefter
overraktes 7BW en erindring fra afdelingen som en
påskønnelse af resultatet i afdelingens lokale DXtest, hvor han besatte førstepladsen for 1959.
2PN er allerede startet med rævesenderen den
6. marts. Næste dagjagt er den 20. marts. Se iøvrigt
X-QTC
for
nærmere
oplysninger
angående
ræve
jagter og møder.
Vy 73 de 8XP.
ESBJERG
Mødested: Lokalet i det gamle soldaterhjem på
Hjertingvej kl. 20.
Formand: S. B. Hansen, OZ6SB, Skolegade 70 A.
Kasserer: A. L. Wentzel, P. Skramsgade 7, tlf. 2305.
Sekretær: H. Bang, OZ6BG, Palnatokesalle 23, 1., th.
Bestyrelsesmedlemmer:
F.
Elstrøm,
OZ9BO,
Skole
gade 70 A, og Harry Nielsen, OZ1HO, Bramminge.
Siden sidst:
Fischers demonstration af den praktiske anven
delse af transistorer vakte berettiget interesse. Den
vil senere på foråret blive fulgt op af en aften, hvor
en transistor-rævemodtager bliver demonstreret.
6BG’s begynderaften fik en god start og fort
sætter
som
sædvanlig
på
klubafterne,
indtil
en
komplet 80-meter station er færdigbygget.
Generalforsamlingen
fik
et
roligt
forløb.
3FK
ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes 1HO. Som
suppleant
nyvalgtes
Elm-Larsen.
Øvrige
valg
var
genvalg.
Bestyrelsens forslag til ændring af § 5 vedrørende
afdelingskontingentet blev — bortset fra en mindre
redaktionel ændring — vedtaget i den form, det
havde
på
de
udsendte
generalforsamlingsindbydel
ser. Gammel restance bliver afskrevet, og vi håber
hermed at have skabt rene linier, ligesom vi håber,
at vore progtirammer er af en sådan kvalitet, at
medlemmerne føler, at de får noget for kontin
gentet.
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Fastelavnsfesten den 27. feb. fik et festligt forløb
for de ca. 30 fremmødte, og morgenstunden var nær,
før de sidste brød op.
Det ny program:
Onsdag den 16. marts: Klubaften.
Onsdag den 23. marts: Fischer: Radiopejling.
Onsdag den 30. marts: Klubaften.
Onsdag den 6. april: Sende/modtage-omskiftning
og BK.
Onsdag den 13. april: Påskeferie.
Yy 73 de OZ6BG.
HOLBÆK
Tirsdag d. 22. kl. 20 mødes vi igen på „Danne
virke", Schmidtsvej, til en fornøjelig aften, endnu
er der ikke noget bestemt emne til aftenen, men vi
skal nok finde noget, der kan interessere, og vi
håber, der må komme rigtig mange, nu er der jo
efterhånden mange aktive amatører i Holbæk. Morseundervisningen er nu slut i denne omgang, og der
bliver sikkert et par nye call i Holbæk, næste gang
P&T afholder teknisk prøve!
På gensyn d. 22. ds. kl. 20.
Vy 73 OZ8HC.
HORSENS
Klubhuset: Østergade 108. Formand: OZ9SH, S.
Chr. Hansen, Kragsvej 49, tlf. 2 15 67. Kasserer:
OZ4GS, Sv. Sigersted Sørensen, Borgmestervej 58,
tlf. 2 18 34. Sekretær: OZ9ER, Erling Nielsen, Sund
vej 17.
Siden sidst:
Torsdag d. 11. feb. afholdt vi auktion, hvor vi
havde besøg af ikke mindre end 47 mand, og så
havde vi endda svært ved at få alt grejet solgt.
Fastelavnsfesten d. 27. feb. gik fint, og som sæd
vanlig
ved
vore
hyggelige
sammenkomster
havde
vi den glæde at se en skare friske folk fra Vejle.
Programmet:
Mandag kl. 20,15: Morsekursus.
Tirsdag kl. 20,15: Byggeaften for begyndere.
Onsdag kl. 20,15: Teknisk kursus.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften for seniores.
Månedens arrangement: Torsdag d. 7. april: Vi
ser hvordan man vikler en transformator. Demon
strationen foregår på spolevikleriet på Hede Niel
sens fabrikker, hvor OZ2BF tager imod os ved
hovedindgangen, vi må møde aldeles præcis, således
at vi kan dreje nøglen om fra indersiden kl. 20,15.
Alle er velkommen.
Vy 73 9ER.
LOLLAND-FALSTER
Til 5VP’s interesante foredrag om convertere var
mødt 19 medlemmer, det var en udbytterig aften,
og der blev hentet mange gode råd, vi siger dig
tak, 5VP, for din beredvillighed.
Også denne gang kan vi byde på et foredrag, idet
3VH har lovet at komme og fortælle om målein
strumenter. Mødet finder sted d. 26. ds. kl. 19,30
på „Baltic" i Nykøbing.
Vedr. morsekursus mangies tilslutning, og for at
holde dette i gang imødeses tilslutning snarest,
adressen er Benzonsgade 5, hos 3LF, og nu hvor
tekn. kursus er slut, er mødetiden rykket frem til
kl. 19,30, og så er det jo hver onsdag. HUSK hoved
telefonen.
På gensyn d. 26.
73’ 7NA.

NYBORG
Formand: OZ4WR,
Lokale: Samme sted.

John

Hansen,

Møllevænget

3.

Programmet:
Morsekursus den første mandag i hver måned kl. 20.
Byggeaften hver onsdag kl. 20.
Vy 73 L. Johannessen.

ROSKILDE
Ved sidste månedsmøde (stadig sidste torsdag i
måneden) havde vi en livlig diskussion om „flyven
de tallerkener" foranlediget af Ernst Olesen, som
præsenterede en sådan af egen konstruktion. Den
27. feb. var der ekskursion til atomforsøgsstationen
Risø med stor tilslutning, idet vi var godt 20.
Vy 73 de OZ3PO.
SØNDERBORG

ODENSE
Formand:
tlf. 12 93 70.

Ulf

Krarup, Aaløkkehaven 3, Odense,

Siden sidst:
Torsdag d. 25. feb. fortalte 7DR om oscillatorer
og mixere. Efter en gennemgang af hvordan man
stabiliserer en oscillator, gik 7DR over til at for
tælle om det nyeste indenfor mixere, specielt med
henblik på ESB. Desuden gennemgik 7DR en ame
rikansk modtager, hvor man boltrede sig i oscilla
torer og mixere. Til slut tryllede 7DR den omtalte
modtager frem fra sin kuffert, og det var unægtelig
en overraskende konstruktion. Selv 1W syntes at
være tilfreds!
Programmet:
Torsdag den 24. marts vil de fynske amatører
lejlighed til at høre OZ7MA fortælle om:

Formand: OZ7WZ, Harry Wolff, Hertug Hans Vej
37. Kasserer: OZ1AE, Kai Eskelund, Ringgade 198.
Generalforsamling
iflg.
vedtægter
afholdes
ons
dag den 6. april 1960 kl. 20,00 i klublokalet.
Dagsorden:
1. Formandens beretning.
2. Kassererens beretning.
3. Valg.
4. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsam
lingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den
31. marts 1960.
Mødeaften iøvrigt: Hver onsdag.
Vy 73 OZ7WZ.

få

Geofysiske målinger i Grønland.
I foredraget vil der først blive gjort rede for
ionosfæren og dens betydning for korte bølgers ud
bredelsesforhold. Derefter omtales metoder og ap
parater til måling af ionosfærens tilstand, der vises
eksempler
på
måleresultater,
og
måleresultaternes
benyttelse ved forudsigelse af radioforhold omtales.
Endelig
nævnes
andre
geofysiske
fænomener,
nemlig
naturligt
forekommende
VLF
radiostøj
(whistlers og dawn chorns), kosmisk radiostøj, jord
magnetisme,
jordstrømme
og
nordlys.
Foredraget
illustreres med lysbilleder og lydbåndsoptagelser.
Til sidst vises et udvalg af lysbilleder fra Grøn
land af ikke-teknisk karakter.
På gensyn d. 24. marts kl. 20,00 i opholdsstuen på
Kragsbjerggården, Kragsbjergvej 121.
Vy 73 8NO.
RANDERS
Formand: OZ3BR, E. V. Bruun, Schaldemosevej
10, Randers. Kasserer: OZ3TE, T. Skyggebjerg, Ler
vangen 19, Randers. Sekretær: OZ1BA, Anker Bon
desen, Skovlyvej 24, Randers.
Mødeaften hver onsdag i afdelingens lokaler på
Hobrovejens gi. sygehus.
Den 3. februar havde afdelingen besøg af OZ7DR,
Bram Hansen, der holdt et udmærket foredrag om
oscillatorer og mixere for et fuldt hus i afdelingens
lokaler.
Afdelingen har atter gjort brug af foredragsud
valgets tilbud om foredragsholdere, og lørdag den
19. marts kl. 20 får afdelingen besøg af OZ6I, Knud
Hansen, der vil komme for at fortælle om forskel
lige modulationsformer. Også denne gang er det en
af eksperterne, der står til medlemmernes rådighed,
og Randers afdeling indbyder foruden sine egne
medlemmer også øvrige medlemmer fra andre af
delinger i nærheden til at deltage i mødet, der
holdes på Hobrovejens gamle sygehus i afdelings
lokalerne.
Vy 73 de OZ1BA.

NYE MEDLEMMER
7568 - Knud Brixensen, Stourup, Glud, Horsens.
7569 - Carl Anton Skou, Frøs vej, Rødding.
7570 - Bent A. Elm-Larsen, Skrænten 59, 4., Esbjerg.
7571 - OZ5IX, Bent Kubpel, VH Sekt. II, FSN
Skrydstrup, Vojens.
7572 - Kristian P. Damsgard, Søndergade 12, Hurup,
Thy.
7573 - Hans Henrik Pedersen, H. C. Ørstedsvej 68,
3., København F.
7574 - Henning Jeppesen Boel, Toftevej 11, Ejby,
Odense.
7575 - Hans Ahlmann Petersen, Bekkasinvej 25,
Viborg.
7576 - Math H. E. Mortensen, Vork, Egtved.
7577 - Axel Chr. Mortensen, „Grønhøj", Menstrup,
Hyllinge.
7578 - Hans Erik Hansen, Stationsve j en, Broby værk.
7579 - B. K. Løkke, Krarup, Maribo.
7580 - OZ1TBS, UMAK/TBS, Høveltegård, Høvelte.
7581 - Jens H. Hansen, Kjeldsebygård, Østerlars.
7582 - Cai Skovbjerg Pedersen, Fabrikvej 30,
Horsens.
7583 - Henning Jacobsen, Køgevej 139, 1., Tåstrup.
7584 - Leif Rosenkilde Christiansen, Vestergade 23,
1., Haslev.
7585 - Bent Tersbøl, Jernbanegade 25, Vamdrup.
7586 - Peer Seier Nielsen, Dr. Olgasvej 45, Køben
havn F.
7587 - Ebbe Nielsen, VHS 11, flyvestation Karup,
Kølvrå.
7588 - Hans Valentin Petersen, Hovedgaden 66,
Høng.
7589 - Arne Kaldsen, Ved Stranden 5, 3., Ålborg.
7590 - Eilif Sørensen, Rødovrevej 416, 2. tv., Vanløse.
7591 - Ejner Nielsen, Mogensgade 9, Hadsund.
7592 - Søren Thomsen, Birkeparken 4, Åbyhøj.
7593 - Niels Krogstrup, Carit Etlarsvej 19, Odense.
7594 - Jan Helweg-Mikkelsen, GI. Kongevej 107, 2.,
København V.
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Atter medlem.
3032 - OZ9AH, Alfred Holst, Nørrealle 64, Århus.
3228 - OZ9MP, Magnus Petersen, Rosenvænget 6,
Hedensted.
3463 - J. Toudal Pedersen, Oddesund Syd, Humlum.
6147 -Anders R. Christoffersen, Starup, Tofterup.
7073 - Otto Kristensen, Sevel kalkværk, Vinderup.

QTH-RUBRIKKEN
203 - OZ4P, Alb. Christensen, Kongensgade,
Christiansfeldt, lokal.
1427 - OZ7JQ, Jørgen Qvistgaard, 0. Alle 1, Gedser,
lokal.
1450 - OZ2SL, H. Sylvan Lund, Rigensgade 11, 2.,
København K., lokal.
1767 - OZ6H, Henry Hansen, Jernbanealle 3,
Vildbjerg, lokal.
1809 - Kaj Bidstrup, Frederiksparken 3, Højbjerg,
lokal.
1934 - OZ7WJ, W. S. Jensen, Nørregade 73, Odense,
lokal.
2307 - OZ2GR, Knud E. Rasmussen, Hybenvej 5,
Glostrup, ex Hvidovre.
3282 - OZ4LC, Vagn Christensen, Hollændervej 38,
Dragør, lokal.
3772 - OZ4I, Gunner Marcmann, Skrænten, Had
sund, navneændring.
3804 - OZ5MI, Bent Gudmundsen, M/S Jytte Skou,
Rederiet Ove Skou, H. C. Andersens Boule
vard, Kbh. V., ex Kirsten Skou.
3835 - OZ5VK, Vagn Kortbech, Grønmarken,
Nykøbing M., lokal.
3873 - OZ3QA, Erik Magnussen, Pagteroldvej 10,
Hvidovre, lokal.
3886 - OZ3BS, K. Mogensen, St. Billesgade 13, 3. th.,
Århus, lokal.
4349 - OZ4AD, Poul Andersen, Skodsborgvej 302,
1. tv., Nærum, ex Hvidovre.
4383 - OZ9GC, Ejv. Thomsen, villa „Søndergaard'1,
Idskov, Dybvad, ex Birkerød.
4819 - OZ1HL, H. Langschwager, Søndergade 8,
Åbenrå, ex Charlottenlund.
5059 - OZ3TS, T. J. Sleiborg, Frejlev, Ålborg, lokal.
5424 - OZ1GL, Sv. Gøtzsche Larsen, Bødtchersvej
25, Odense, ex Fruens Bøge.
5464 - OZ6BP, B. Eggert Pedersen, Kamstrupsti 8,
1., Roskilde, lokal.
5579 - OZ4LX, Erik Karlsson, Tranebjerget,
Tåstrup, ex Kolding.
5733 - OZ5RG, OZ4PW, Preben Wolder,
Istedvænget 7, Odense, lokal.
5810 - J. N. Nielsen, VHS I, Karup, Kølvrå,
ex Ballerup.
5864 - OZ6JA, J. Oluf Andersen, Slotherrensvej
144a, 1., Vanløse, ex København S.
6178 - OZ3XU, 412963 Jensen, RDO I, Telegrafkaser
nen, Høvelte, ex København 0.
6232 - 411241, Hansen, 1 RK KMP 2 TGB, Langel,
kaserne, Århus, ex Fjellerup.
6249 - OZ4CN, Tage Rathlev, Langenæsalle 49,
1. tv., Århus, ex Risskov.
6491 - OZ2AI, Aksel Jørgensen, Ewaldsvej 65,
Åbyhøj, ex Kjellerup.
6654 - OZ1HO, Harry B. Nielsen, Darumvej 7,
Bramminge, lokal.
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6897 - OZ3DA, Sv. Damsgaard Hansen, M/S Peruvian Reefer, Rederiet J. Lauritzen,
Hammersgade 1, Kbh. K., ex Juelsminde.
6904 - OZ3IC, Ivar Christensen, Egeløkkevej 1,
Hjallese, ex Odense.
6932 - OZ3XW, Per Wesley Hansen, Industri og
Håndværkerskolen, Nykøbing F.,
ex Fruens Bøge.
6957 - OZ3MF, H. Foged. V. Stuckenbergsvej 37,
Århus, ex Norge.
7234 - OZ8RJ, Roger Jensen, Rådhuset, Holbæk,
ex Torshavn.
7362 - Erik Illum, Skalbjergvej 40, Odense,
navneændring.
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Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb. 79, København K. (Tømmes 2 gange ugentlig)
Giro-konto: 22116.
Redaktører:
Teknisk: OZ7EU, Paul Størner, Huldbergs Allé 8, Kbh.,
Søborg, tlf. 98 13 01. (Hertil sendes teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 v.
Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15,
Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 V.
Næstformand: OZ2NU, Børge Petersen, Dybrogård, GI
Hasseris, Ålborg, tlf. 3 53 50.
Kasserer: OZ3FM. Emil Frederiksen,Nørretorv 15.Hor
sens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Frederiksborgvej
201, Kbhvn. NV., tlf. Søborg 4587.
Medlemmer af kreds 1: København med omegnsdi
strikter.
OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Frederiksborgvej 201, Kbhvn.
NV., tlf. Søborg 4587.
OZ2KP, K. Staack-Petersen, Risbjerggaardsallé 63,
Hvidovre, tlf. 78 06 67.
OZ4AO, S. Aa. Olsen, Folkvardsvej 9, Kbhvn. F , tlf.
Go 1902 v.
Medlemmer af kreds 2: Sjælland 4-København med
omegnsdistrikter, Møen, Lolland, Falster, Bornholm,
Færøerne og Grønland.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, Nykø
bing F., tlf. 85 31 44.
OZ3Y, H. Rossen, Svendstrup, Korsør, tlf. Frølunde 102.
Medlemmer af kreds 3: Fyn med omliggende øer.
OZ6RL, U. J. Krarup, Åløkkehaven 3, Odense, tlf.
12 93 70.
Medlemmer af kreds 4:Jylland,Læsø,Samsø og Anholt.
OZ3FM, E. Frederiksen, Nørretorv 15, Horsens, tlf.
2 20 96.
OZ9SH, S. C. Hansen, Kraghsvej 49, Horsens, tlf. 2 15 67.
OZ2NU, B. Petersen, Dybrogård, GI. Hasseris, Aalborg
tlf. 3 53 50.
OZ2KH, P. Hansen, Borkvej 9, Nørre Nebel, tlf. 4.
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf.
(dag) 6111.
Traffic-manager:
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Aalborg.
Landsafdelingsleder:
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, tlf. (dag) 6111,
Randers. Hertil sendes anmodning om DR-nummer.
Q S L-centr alen:
EDRs QSL-central, V/OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup.
Annoncemanager:
Amatørannoncer: OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens, tlf.
2 20 96.
Øvrige annoncer: OZ6PA, P. Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S, tlf. Amager 3664 v.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet meddeler:
Vedrørende amatør-radiosendetilladelser.

Nye tilladelser:

B OZ1OA, 6606, Ole Aaby Jensen, Nørgårdsvej 4, Gimsing pr.
Struer.
C OZ3CF, 7360, Jørgen Christian Faxholm, Opheliavej 2,
Helsingør.
C OZ3EG, Erik Regnar Christensen, Anemonevej 4, Helsingør.
C OZ5AO, 7330, Arnold Krestian Johansen, Møllegade 17,
Østervrå.
C OZ8KB, 7519, Keld Westergaard Børgesen, Stengade 12, 1.,
Helsingør.
C OZ8PG, 7518, Per Grundahl Tanggaard, Esrumvej 31 A, 2.,
Helsingør.
Inddragelser:
B OZ1CD, Laboratoriet for Telegrafi og Telefoni, Den polytek
niske Læreanstalt, Østervoldgade 10, tr. G., København K.
B OZ2NJ, K. N. Jørgensen, Peterholmsalle 5, Vejle.
B
B

OZ2XB, H. N. Brix, Kronprinsensgade 90, Esbjerg.
OZ3TC, T. C. B. Christensen, Øster Assels.

B
B

OZ4Z, J. S. Christensen, Vestergade 1, Silkeborg.
OZ5HB, H. Bøwadt, Virke Alle 22, Sønderborg.

B
B

OZ5YL, K. Nielsen, Langdyssen 34, Herlev.
OZ6HJ, H. G. B. Jensen, Gammel Jernbanegade 18, Horsens.

A
B

OZ6LF, J. Fialla, Mosegårdsvej 114, Gentofte.
OZ6OB, O. Berland, Solnavej 18, Søborg.

B

OZ6RD,

A

OZ8LE, 6965, E. Lykkegaard, Slotsgade 9, Skive.

R. D. Skudstrup, Skelund.

Ændring fra kategori B til kategori A:

Ændring fra kategori C til kategori B:
B OZ2ET, E. 0. Thomsen, Rungstedvej 28, Århus.

